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  حقوق الطبع محفوظة للنارش

مينع إعادة نرش او طباعة او تصوير الكتاب او 

محتوياته، ومينع سحب نسخ الكرتونية من 

دون إذن خطي من الكتاب وتوزيعها ونرشها 

  .النارش

وأي مخالفة ملا ذكر يعترب إساءة لحقوق 

امللكية الفكرية للنارش واملؤلف ويعرض 

 .للمسائلة القانونية والقضائية
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  املقدمة

الشك أن الدراسات اإلجتامعيـة تعتـرب مـن ميـادين املعرفـة التـي تثـري الجـدل 
والتفكري، وأنها من أكرث املواد حساسية ملا يجـري يف املجـاالت اإلجتامعيـة والسياسـية 

رية من أحداث، وما يثـور مـن مشـكالت وتحـديات عرصـية، لـذا فهـي مـواد والعسك
ومعارف نامية ومتطورة بتطور املجتمعات والبحوث والدراسات واألحـداث، لـذا فـإن 
ــا السياســية والعســكرية  ــة وخصوصــاً الجغرافي املختصــني يف مجــال املــواد اإلجتامعي

فعالية تلك املـواد، ولتحقيـق مهتمون دامئاً بالسعي وراء كل جديد ميكن أن يزيد من 
األهــداف املرجــوة منهــا، لــذا فــأن تــدريس الجغرافيــا بفروعهــا املختلفــة وخصوصــاً 
السياسية والعسكرية ال ينبغي بأي حـال مـن األحـوال أن تنعـزل عـن تلـك األحـداث 

  .والتطورات

ــعوب  ــات الش ــت إهتامم ــاريخ كان ــرب الت ــن وع ــدفاع ع ــهم وال ــة أنفس لحامي
ة االخطار والقـوى العدوانيـة التـي تسـعى إلخضـاعهم والسـيطرة ممتلكاتهم وملواجه

علــيهم وعــىل مــواردهم املختلفــة، لــذا فقــد شــعرت بــان هــذه الدراســة املتخصصــة 
واملتواضعة قد تزيد من معلومات وقدرات املهتمـني يف مجـال الدراسـات العسـكرية، 

  .حيث أصبحت الجيوش ال تستغني عنها أبداً لتحقيق أهدافها املختلفة

لذا فقد تطرقـت يف الفصـل األول مـن هـذا الكتـاب اىل الجغرافيـا العسـكرية 
وأثرها يف الحروب والنزاعات وعالقة الحروب بالجغرافيا، وعوامـل الطقـس والظـواهر 

  .الجوية الكهربائية يف العمليات العسكرية

امــا الفصــل الثــاين فقــد تنــاول الحــديث عــن الجيومولوفولوجيــا وأهميتهــا يف 
  .ن الحربية املختلفةامليادي
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ويف الفصل الثالث فقد تعرضت فيـه اىل أهميـة مفهـوم العوائـق الهندسـية يف 
  .العمليات العسكرية ومفهوم تخطيط هذه العوائق

أما الفصل الرابع فقد تحدثت فيه عن الجبـال وأهميتهـا يف التخطـيط الحـريب 
ح العامة لقتـال الجبـال يف أفـق وأساليب القتال يف الجبال وتجاربها، باإلضافة اىل املالم

  .حروب املستقبل

 اما الفصل الخامس الذي نتناول فيه تكنولوجيا الخرائط والعسكرية والحربيـة،
فقد  تعرضت فيه اىل تاريخ وعلم الخـرائط وتكنولوجيـا حـرب الخـرائط واىل الحاجـة 

  .رقميةواألنظمة املعارصة للخرائط ال GISاملاسة اىل نظام املعلومات الجغرافيا 

أما يف الفصل السادس فقد تعرضت فيه اىل جغرافيـة سـيناء وهضـبة الجـوالن 
  .العربية ملا لها من أهمية بالغة سياسية واسرتاتيجية لالمة العربية
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الفصل السابع واألخري من هذا الكتـاب فقـد تنـاول الجغرافيـا العسـكرية بـني 
  .لجيوش العربية واإلسالميةواإلستفادة من بعض آراء القادة وااملايض والحارض 

وإنني ال أدعي الكفاية والكامل يف هذا الكتاب فالكامل هلل جـل وعـىل وحـده، 
ولكنني أرجو أن أكون قد قدمت بعض التجارب امليدانية والتاريخية التي هدانا اليهـا 

تعاىل ليستفيد منها كل من له عالقة وأهمية خدمة ألمتنا وقضـايانا املصـريية يف  الـلـه
  .جال دراسة  املواد والجغرافيا العسكريةم

وأرجو من املوىل عز وجل أن يوفقنا وأياكم ملا فيه الخري للجميع انه هو سميع 
  .وسلم عىل ارشف املرسلني الـلـهوصىل ... مجيب الدعاء

  املؤلف

   سمري ذياب سبيتان
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  التمهيد

 البحث الجيوعسكري يف التخطيط العسكري
ومـع , الذراع املركزي إلدارة الرصاع يف العـامل للدول  ت القدرة العسكريةأصبح

تغـريات املتطور أساليب ووسائل ومفاهيم الحرب املعارصة ذات ديناميكية مضـطردة 
وتسـخر , وأضحت ال تستغني عن البحث الجيوعسكري يف التخطيط للحرب ,ختلفةامل

سياسـية ذات حقـائق طبوغرافيـة  عفـالقدرة عرب مفاصل القوة العسكرية املختلفـة ر 
ودميوغرافيــة تــدخل يف مــنت البحــث الجيوعســكري للحــرب وأبرزهــا الجغرافيــا 

ـا أساسـياً   ," Military Geographyالعسكرية وتعد الجيوسرتاتيجية العسكرية عنرص
وكذلك أعداد مسارح الحركـات , يف بحث ودراسة املهام والغايات اإلسرتاتيجية للحرب 

ومــن خاللهــا يــتم متابعــة ســري , عــة التحركــات للقطعــات العســكرية الحربيــة وطبي
استخدام القدرة العسكرية يف الحدود الجغرافيـة "العمليات الحربية،وميكن وصفها بـ 

ــلة  ــة مفص ــكرية دون دراس ــات العس ــيط للعملي ــن التخط ــذلك ال ميك ــة، وب املختلف
والتنــوع الــدميوغرايف , ملســارح العمليــات  للطبوغرافيــة امليدانيــة والبيئــة الجغرافيــة

ــكان( ــاء) الس ــو والفض ــخ..والج ــة , ال ــية واملادي ــا البرش ــة األرض ومميزاته والن طبيع
ومـا هـي , العمليـات العسـكرية  ومقوماتها هي التـي تحـدد شـكل وطبيعـة مرسـح

حيث تركـز الجيوسـرتاتيجية العسـكرية عـىل , التهيئة التي تتناسب مع الغاية الحربية
  لطبوغرافيا والتضاريسدراسة العالقة بني ا
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والجو والفضاء واملوامئة الدميوغرافيـة مـن جهـة ونـوع الفعاليـات العسـكرية  
مع مراعاة التحديدات والغايـات السياسـية يف , وحجم التأثري املطلوب من جهة أخرى

العليا والصادرة عىل شكل أوامر من قبل القيادة العامة للقـوات / اإلسرتاتيجية الشاملة
والتي تعد الذراع الطويل للسياسـة، وبـنفس الوقـت تقـوم اإلرادة السياسـية املسلحة 

بإسناد وتعزيز وتطوير القدرة العسكرية وتهيئة الدولة للحرب بغيـة تحقيـق غاياتهـا 
مع األخذ بنظر االعتبـار فـرتة األعـداد , السياسية ضمن القدرات واإلمكانيات املتيرسة 

العنارص األساسـية يف البحـث الجيوسـرتاتيجي  ولذا من الصعب الفصل بني, والتدريب
الن كالهـام , لكرثة املشرتكات األساسية )االسرتاتيجي السيايس(العسكري والجيوسيايس 

وكيفية تحقيـق , يضع محددات العمل الحريب والغايات السياسية األساسية من الحرب
  .النجاح لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية
شــكل ونــوع  Military Geography عســكريةغالبــا مــا تحــدد الجغرافيــا ال

القومية أو الوطنية أو ما يطلق عليه البيئـة اإلسـرتاتيجية لألمـن القـومي   اإلسرتاتيجية
واألهداف، واملصـالح , وعىل ضوء بحثها تضع الخطوط العريضة واالتجاهات , الوطني

ن اإلحسـاس القومية، وتحدد أمـاكن النـزاع الفعـيل أو الوشـيكة أو املحتملـة، مـع بيـا
وشـكل املسـالك وعـدد , وتحديد االستنتاجات بوقت ومكان الحرب أو النزاع , بالخطر

واالتجاهات والتجمعات الحربية، وتحدد أسبقية استخدام القوة الناعمة أم , املقرتبات
  وحسب أسبقية التهديد املحتمل، ويعد البحث لتطويع , الصلبة للدولة
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الغايات العسـكرية بغيـة أعـداد اإلسـرتاتيجية حقائق الجغرافية العسكرية مع 
ملصـال / كونها أحـدى االسـرتاتيجيات التخصصـية يف اإلسـرتاتيجية الشـاملة, العسكرية

، ونظرا ملفاهيم وقيم الحروب املعارصة أضحت الحـرب ال تقترصـ عـىل الدول العالية 
ية بل تشمل جميـع عنـارص الجيوسـرتاتيج, معارك الجيوش ومرسح العمليات فحسب

العسكرية من الطبوغرافيا والتضاريس والجو والفضـاء و الدميوغرافيـة وكـذلك البنـي 
املفاصـل اللينـة التـي -التحتية واملنشات الخدميـة بالكامـل ومـا يطلـق عيـه أمريكيـا

  .تستهدفها عند اشتداد الضغط العمليايت عىل قواتها
  دراسة األرض املحاور واملقرتبات للحرب الربية

زلية بني التحديدات الجيوعسكرية وعنارص التخطـيط للحـرب أو توجد عالقة أ
ات واملحاور الربية والجويـة حمام يتطلب تحديد املقرت  ،أعداد الدولة للدفاع أو الحرب

التي يفرتض ان سوف تسلكها القوات يف سبيل الوصول للهـدف أو  ،والبحرية املحتملة
سـة تحديـد مواقـع األهـداف يف الدفاع عن األرض، ويجـري مـن خـالل البحـث والدرا

الرئيسية واملناطق الحيوية واملهمة، وماهية منظومة املوانع الطبيعية والصناعية التـي 
والجسـور , والتخريبـات املؤجلـة , كـالطرق الرئيسـية , تعيق أو تسهل تقـدم القـوات

والتــي قــد , واملنشــات الصــناعية والخدميــة, واألنهــار , واملنــاطق الزراعيــة , الحيويــة
وقد تسـتهدف جـوا بالطـائرات والصـواريخ , تخدم إلدامة القطعات الربية الهاجمةتس

  وميكن من خالل البحث عن ،لتدمريها
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الخيارات الناجعة للدفاع أو الهجوم عىل سبيل املثال اسـتخدام سياسـة األرض  
وبـذلك يكـون للفهـم , يثـري مخـاوف الجـيش املعـادي  وتدمري املـوارد مـام  املحروقة

  .سكري اثر فعاالً وأساسيا يف كافة أنواع الحروبالجيوع
تســتهدف القــوات املحاربــة فلســفة الحــرب الشــاملة بغيــة تحقيــق الغايــة  

ويتم ذلك باسـتخدام كافـة الوسـائل لتحقيـق االنهيـار اإلدرايك , السياسية من الحرب 
ت وخالفـا لـذلك تسـتمر اآللـة العسـكرية بتـدمري مقومـا, واستسالم القوات املعادية 

وإزاحة كافة الخطوط الدفاعية ويرافقها ضـغط , ) القطعات املقاتلة(الصمود الحرجة 
الصـدمة "وعىل سبيل املثال العقيدة األمريكيـة التـي تسـتخدم فلسـفة , جوي وبحري

لتحقيق الضغط املبارش عىل القوات الحربية واملنظومة املدنية التـي تشـكل " والرعب
وغالبا ما يجري استهداف وتدمري كافـة  د يف الحرب،العمق االسرتاتيجي الداعم للصمو 

مقومات القدرة املدنية التي تسند مهام القطعات املحاربـة بغيـة تحقيـق االضـطراب 
والفوىض واالخرتاق السيايس الداخيل الفوضوي وتحقيق حالة االنهيـار اإلدرايك وإنهـاء 

  .القتال
  بحث عنارص الجغرافيا العسكرية

وســاحة الحركــات , ملشــرتكة مســارح العمليــات للحــربتعــد هيئــات األركــان ا
, وجميع ما يتعلق بالحرب من محاور ومقرتبات ومسـالك محتملـة, للمعارك املحتملة

  وأيهام أكرث احتامال وما هي فوائده , وتضع أسبقيات وأولويات املسالك 
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ملعرفــة املحــاور , بعــد دراســة الجغرافيــا العســكرية بشــكل دقيــق  ومحــاذيره
لشـن الهجـوم عـىل  فيهـا سية للهجوم التي يفرتض تحتشد التجمعات العسـكريةالرئي

مع بيان املحاور األكرث موامئة يك تسلكها القوات , القوات املعادية وبيان الكلفة والتأثري
وهنا تعد مقاربة وموامئة مهمة بني املسلك واملحور لبيان استخدام الهجوم الجبهوي , 

أو العمـل خلـف , عرب أراضـيه  لتخطي أو االلتفاف أو التسللأو املناورة باإلحاطة أو ا
الخ، ..قطعاته بعمليات خاصة وقطع طرق النقل اإلمداد والتموين وخطوط املواصالت

واسـتعراض عـدد وشـكل , ويتم ذلك من خالل دراسـة عنـارص الجغرافيـا العسـكرية 
, ات الجـو والفضـاء وكذلك طبيعة املناخ لعلميـ, املوانع الطبيعية كالتضاريس األرضية

وكذلك شكل وعدد املوانع االصطناعية ومعالجتها بعناية ملباغتة العدو، ويتم استغالل 
, وباستخدام وسائل النقل املناسبة , املفاصل اللينة ونقاط الضعف يف مرسح العمليات

مع وضع جدول زمنـي انسـيايب للتقـدم بعـد تحديـد الوسـائل , وسلك الطرق املؤاتية 
  .ج املوانع التي تعيق كفاءة حركة القطعاتالتي تعال
            

 العمليات البحرية  
, يجري دراسة عنارص الجغرافيا العسـكرية لتهيئـة مرسـح العمليـات البحريـة 

  وتطويع حركة التيارات البحرية وفق شكل , وتحديد املقرتبات واملحاور البحرية
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التـي تـؤثر عـىل املنـاورات  ويتم دراسة املوانـع, هجوما كان أم دفاعا , الحرب
ــة  ــري,البحري ــف واألعاص ــل العواص ــة مث ــروف املناخي ــذلك الظ ــواج , وك ــاع األم وارتف

وكذلك الضباب وأثره يف حجب الرؤية، وكشـف مواقـع الشـعاب , والعواصف البحرية
كونهــا تُحــدد أعــامق البحــار , وجبــال الجليــد بغيــة تجنبهــا أثنــاء املالحــة , املرجانيــة

، ويجري أيضا دراسة Marine Maps خرائط تُعرف بالخرائط البحريةواملحيطات عىل 
ويسـاهم البحـث الجيوعسـكري يف التخطـيط , املد والجزر وخارطـة حركـات األمـواج

وبيـان القـدرة عـىل مهاجمـة السـواحل باملدفعيـة والقـدرة , السليم للحرب البحريـة
  .ولة واملنقولةوالقوات املحم, وكذلك مناطق إنزال مشاة البحرية, الصاروخية

       

 العمليات الجوية  
يطوع املخطط العسكري للحرب الجوية الحقائق الجيوعسكرية إلنجاح املهـام 

وقد شهد العامل تطوراً كبرياً ورسيعاً يف مكننة الحرب ونقل املتفجرات وتوسـع , الجوية
تعـد فلـم  ،القدرات الفضائية وكذلك ثورة املعلومات و وتطور أنظمة تحديـد املواقـع

مهام سالح الجو تقترص عىل اإلسناد القريب ونقل القطعات والسالح والذخرية واملؤن، 
فحســب، بــل أصــبحت ذو دور محــوري وأســايس يف حســم املعركــة خصوصــا يف ظــل 

  التفوق التكنولوجي الجوي الذي قد يؤمن سيادة
   



13 
 

جوية مطلقة أو تفوق جوي ساحق مام ميكنها من اقتحـام الـدفاعات الجويـة  
تنفيذ املهـام خلـف خطـوط العـدو ويف أعـامق أراضـيه، وعـىل سـبيل املثـال كانـت و 

قد شـهدت تفـوق ) الحرب العراقية اإليرانية(العمليات الجوية يف حرب الخليج األوىل 
جوي ساحق للقوة الجوية العراقية والتـي اسـتطاعت مـن حسـم معـارك كثـرية قبـل 

د القطعات املهاجمة وفق فلسـفة وقد نفذت عمليات تجريد ومعالجة حشو , اندالعها
وكذلك التفوق الجوي االمرييك يف حريب الخليج الثانية والثالثة كان له , الكتل البرشية 

كـام يهـدف , اثر كبري يف حسم الحرب يف ظل وجـود سـيادة جويـة امريكيـة مطلقـة 
ت وتامني قدرة املتصديا, البحث الجيوعسكري إىل السيطرة عىل الفضاء والفراغ الجوي

الجويــة عــىل كشــف ومعالجــة وتــدمري الطــائرات املعاديــة أو عــىل األقــل مطاردتهــا 
وحرمانها من استخدام املجال الجوي الحيوي، مام يحقق سيادة جوية أو تفوق جـوي 

خصوصا يف حالة تواجد فـرق يف , وهو أفضل درجات التامني املطلوبة للمعركة, ساحق
وبهذا يؤمن سالح الجو السيطرة عىل   ,طرفنيالقدرات الحربية والتفوق التكنولوجي لل

قطعات العـدو الربيـة والبحريـة، حيـث يـتم معالجتهـا برضـبات اجهاضـية لتحطـيم 
وتامني مرسح الحركات الجوي ومرسح العمليـات , القدرات الجوية والدفاعية املضادة

  .وحامية وإسناد القوات الربية املتقدمة
املناخية لطبقات الجو، ومعالجة متقدمة  يحقق البحث الجيوعسكري دراسة الظروف

  " Jet Streams التيارات النفاثة"للتيارات الهوائية الشديدة الرسعة، ويُطلق عليها 
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وأصبح لهذه التيارات أهمية كبرية يف العمليات الجوية خاصة بعد استخدام الطـائرات 
س االتجـاه أو وميكـن االسـتفادة منهـا إذا كانـت تسـري يف نفـ, عىل ارتفاعات شـاهقة

وال يستغني سالح الجـو عـن مسـارات املالحـة  ,تتجنبها إذ كانت تسري يف اتجاه مضاد
لغرض تـأمني سـالمة الطلعـات الجويـة , الجوية أو خط الرحلة وكذلك بيانات الطقس

ويتم عرب البحث الجيوعسكري اختيار مواقع املطارات ومنـاطق اإلنـزال , وحركة املهام
  .راريومناطق الهبوط االضط

أضحى التطور التقني والعلمي يف أعداد مسارح الحركات سمة الحرب الحديثة 
وليس بالرضورة تلك املتغريات الجيوعسكرية تحقق تفوق ساحقا يف الحرب , املعارصة

ــال ــة أرادة القت ــوق وإدام ــل تف ــأثري, يف ظ ــة والت ــابات الكلف ــافة اىل حس ــون , إض ك
ة أهداف مثينة بغية تحقيق مـردود يتجـاوز والذخائر الحديثة ترصف ملهاجم  األسلحة
لذا باتت الحسابات الجيوعسكرية يف كافة املستويات تخضع إلرادة املخطط , التكلفة 

  .وتتسق مع معايري الحرب ومتغرياتها
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  ......الفصل األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ـــــــــــــا  الجغرافي

العســكرية وأثرهــا 

عــــىل الحــــروب 

  والنزاعات
 

1 
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 توالنزاعا الحروب الجغرافيا العسكريه واثرها عىل

تهتم الجغرافيا العسكرية بدراسة األرض التي تجري عليها العمليات العسكرية،         
املعلومات الجغرافية عنرصاً مهامً من عنارص النـزاع  شكلتومنذ فجر التاريخ اإلنساين 

العسكري، وتتخذ العمليات العسـكرية طابعـاً جغرافيـاً ألنهـا تجـري عـىل موقـع مـا، 
والعمليات العسـكرية . طبيعية املتميزة، ومناخه، ونظامه الثقايفولذلك املوقع بيئته ال

منظومة معقدة ثالثية األبعاد تتألف من الفعل وردود األفعال، ومتتد من جبهة القتال 
حتى منشأ اإلمـداد والتمـوين عـرب األجـواء واملحيطـات، وتتـألف أساسـاً مـن منظـور 

ئدة ضمن إطار ذلك الوقـت وتلـك جغرايف من الوقت واملسافة، وطبيعة األوضاع السا
  .املسافة

ورغم أن األسلحة والقيادة والتدريب وتخطيط املعركة، تـؤثر إىل حـٍد كبـري عـىل        
الحمالت، فإن الجغرافيا لها تأثري حاسم عىل النتيجة النهائية التي تسفر عنهـا الحـرب 

الجوهريـة نصـب أو املعركة، لذا ينبغي أن يضع املخططون العسكريون هذه العالقة 
أعينهم عند التخطيط للعمليات العسكرية، السيام عمليـات عسـكرية بحجـم ونطـاق 

ومـن هـذا املنطلـق ينبغـي عـىل القـادة . العملية التي تجري أحـداثها يف أفغانسـتان
العسكريني عىل كافة املستويات دراسة األوضاع الطبيعية والثقافية التي حددت نتائج 

جميع العمليات بغض النظر عن حجمهـا ونطاقهـا تـتحكم فيهـا املعارك عرب التاريخ، ف
 الطقس، واملناخ، واألرض، : بيئة العمليات التي تشمل
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واألوضاع الثقافية، إذ يتحتم عىل املخطط العسكري الناجح دراستها، وتقدير تأثرياتهـا، 
 واختيــار طــرق العمــل املالمئــة، وتعــديل خططــه وفقــاً للتحلــيالت الدقيقــة للعوامــل

  .الجغرافية التي يتميز بها موقع معني

  تعريف الجغرافيا العسكرية

متثل الجغرافيا عمقاً أساسياً لكل التحركات العسـكرية وسـري العمليـات الحربيـة        
ـحاً للعمليـات العسـكرية و تحـدد  ـي مرس حيث متثل األرض بواقعها الطبيعـي والبرش

بهة، التـي تتـوزع عليهـا القـوات، لشـن الجغرافيا العسكرية املحاور الرئيسية عىل الج
يف العلـم ,,, هجوم مبارش عـىل القـوات املعاديـة بعـد تحديـد منـاطق الضـعف فيهـا

العسكري الحديث، ميكن اعتبار تعريف معجم مصطلحات الجيش األمرييك للجغرافيا 
حقـل متخصـص مـن : " العسكرية أفضل تعاريفها دقـة وشـموالً، فهـو يعرفهـا بأنهـا 

والتـي قـد  ،بالتعامل مع الظواهر الطبيعية والظواهر التـي صـنعها اإلنسـانالجغرافيا 
، وهـذا يعنـي دراسـة األرض "تؤثر يف مسار العمليات العسـكرية أو يف التخطـيط لهـا

)terrain( وأي معامل طبيعيـة تـربز عـىل سـطحها،  ،وأوديتها وتاللها ،وجبالها ،بسهولها
   .وغري ذلك من املعامل ،واملراكز العمرانية ،طرقكام تشمل الدراسة املجاري املائية، وال
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ــات          ــا العملي ــري عليه ــي تج ــة األرض الت ــكرية بدراس ــا العس ــتم الجغرافي وته
ـاً مهـامً مـن  العسكرية، ومنذ فجر التاريخ اإلنساين تشّكل املعلومات الجغرافيـة عنرص

فياً ألنهـا تجـري عـىل عنارص النزاع العسكري، وتتخذ العمليات العسكرية طابعاً جغرا
والعمليـات . موقع ما، ولذلك املوقع بيئته الطبيعية املتميزة، ومناخه، ونظامـه الثقـايف

العسكرية منظومة معقدة ثالثية األبعاد تتألف من الفعل وردود األفعـال، ومتتـد مـن 
جبهة القتال حتى منشأ اإلمداد والتموين عرب األجواء واملحيطات، وتتألف أساسـاً مـن 

نظور جغرايف من الوقت واملسافة، وطبيعة األوضاع السائدة ضمن إطار ذلك الوقت م
  . وتلك املسافة

ورغم أن األسلحة والقيادة والتدريب وتخطيط املعركة، تؤثر إىل حـٍد كبـري عـىل         
الحمالت، فإن الجغرافيا لها تأثري حاسم عىل النتيجة النهائية التي تسفر عنهـا الحـرب 

كة، لذا ينبغي أن يضع املخططون العسكريون هذه العالقة الجوهريـة نصـب أو املعر 
أعينهم عند التخطيط للعمليات العسـكرية، ومـن هـذا املنطلـق ينبغـي عـىل القـادة 
العسكريني عىل كافة املستويات دراسة األوضاع الطبيعية والثقافية التي حددت نتائج 

نظر عن حجمهـا ونطاقهـا تـتحكم فيهـا املعارك عرب التاريخ، فجميع العمليات بغض ال
الطقس، واملناخ، واألرض، واألوضاع الثقافية، إذ يتحتم عىل : بيئة العمليات التي تشمل

  املخطط العسكري الناجح دراستها، وتقدير
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تأثرياتها، واختيـار طـرق العمـل املالمئـة، وتعـديل خططـه وفقـاً للتحلـيالت الدقيقـة  
  . ها موقع معنيللعوامل الجغرافية التي يتميز ب

  الحرب والجغرافيا

سـنة يف كتابـه  2500قبـل نحـو  Sun Tze تـزيقال املفكر الصيني الشهري سون        
إن أولئـك الـذين ال يعرفـون أحـوال الجبـال :"  The Art of warالقـيّم فـن الحـرب 

   ."والغابات واألودية الخطرة والسبخات واملستنقعات ال ميكنهم قيادة جيش 

 أو الجغرافيـا environmentهناك دور متبادل يف كل زمان ومكـان بـني البيئـة         
فقد أدى السـعي الـدؤوب عـرب  ،وبني املعركة physical geography املادية الطبيعية

قــرون طويلــة لقهــر العــدو إىل التقــدم الكبــري يف صــنع األســلحة وتطــوير التقنيــات 
 اإلتصـاالتوخطـوط  spaceملكـان وبدرجات متفاوتة من أجل ضامن السـيطرة عـىل ا

lines of communications. ـاع شـبه  ،وكان للعداوة بني بني البرشـ والسـتمرار الرص
حـرب  يف ايورعبـا  تأكيد يف أن املسـتقبل سيكشـف عـن أدوات ووسـائل أكـرث دمـاراً 

وظهر جليا أن العنارص الجغرافية األساسية كانت عىل الدوام عنـارص هامـة يف  ،قادمة
  .املعركة ويف حصيلة هذه املعركةإدارة 

 ،إن دراســة العالقــات والــروابط بــني عــدد مــن العمليــات العســكرية املختلفــة       
  ومكوناتها وعنارصها الجغرافية ستُظهر شواهد عىل أن الطقس واملناخ واألرض 
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terrain ـاع كـام  ،والرتبة والغطاء النبايت هي عوامل مؤثرة بل وأحيانا حاسـمة يف الرص
وإن إجـراء  .بني أن الحرب والبيئة تشرتكان بشكل متنوع ومتـداخل وغالبـا متغـريسيت

املقارنة ملعارك تأثرت بشكل رئيس بأحد عنارص البيئة ستظهر أمـور متشـابهة وأخـرى 
ويف حني أن بعض الرصاعات قد اختلفت أوضاعها ونتائجها كثـريا تبعـا لتغـري  ،مختلفة

ى أمر دون تغيري وهو أن ميزة بيئية معينة تكـون الظروف والتقنيات واآلراء، لكن يبق
 ،لكنها يف الوقت نفسه هـي سـوء طـالع للطـرف اآلخـر ،ألحد طريف النزاع كعنرص قوة

  .وميكن لوضع كهذا أن ينقلب يف ساحة املعركة القادمة

ومن أمثلـة ذلـك األثـر السـيئ . كان الطقس عامال هاما عىل الدوام يف الحرب          
حـني أراد عبـور  ،حفيد جنكيز خان) 1294 – 1216(ىل أسطول قبالي خان لألعاصري ع

فقد هبت عواصف أوقفت الغزو، وكانت مـن القـوة  ،مضيق كوريا بهدف غزو اليابان
ومنهـا جـاءت " الرياح اإللهية " وتعني " كاميكازي " أن أطلق عليها املدافعون اليابان 

حرب العاملية الثانية تذكارا لتلك الرياح التـي تسمية الطائرات االنتحارية اليابانية يف ال
قرون تجـىل اهـتامم بـالغ  6وبعد نحو  .1281و 1274أنقذت اليابان مرتني يف العامني 

حيـث كانـت تبـذل جهـود  1940برصد حالة الجو يف منطقـة القنـال اإلنجليـزي عـام 
ينـاء للحيلولة دون إبادة نحو ثلـث مليـون جنـدي بريطـاين وفرنيسـ بـإخالئهم مـن م

  عىل –امليناء الوحيد الباقي  -دنكرك
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وتكرر االهتامم الكبري بـنفس  .الساحل الشاميل الفرنيس بعد سقوط فرنسا بيد األملان 
 ،لتحرير فرنسا من األملـان 6/6/1944املنطقة عندما تم إنزال الحلفاء يف النورمندي يف 

 )الطقـس(ن الحالـة الجويـة فقد أوضح علامء األرصاد الجوية األملان للقيادة األملانية أ 
ومـن ثـم مل  ،غري مناسبة لإلنزال الذي يتوقع أن يقوم به الحلفاء عرب القنال اإلنجليـزي

بينام كانت قوات الحلفاء تتابع باهتامم كامل أي  ،تكن القوات األملانية مستعدة لذلك
الهجـوم وقد تـم اإلنـزال و  ،فرصة لتحسن الحالة الجوية إلنزال آالف الجنود املنتظرين

وُهزمت القوات األملانية ألسباب منها سـوء تقـديرها لـدور األحـوال الجويـة السـائدة 
  .واملتوقعة آنذاك

كثريا ما استفاد البادئ بالحرب من ظروف الطقس غري املناسب، ومنهـا أحـوال          
الجو الضـبايب واملتواصـل أليـام عـدة، واملصـحوب بغيـوم منخفضـة، وتسـاقط أمطـار 

حيث ساهمت هذه الظروف وبحدة عىل فعاليـة الهجـوم األملـاين يف كـانون ونحوها، 
يف بلجيكا حيث كان آخر هجوم أملاين كبـري يف  Bulgeيف معركة  1944) ديسمرب(األول 

وكذلك الحصار الطويـل الـذي قامـت بـه قـوات الفيـت كونـغ  ،الحرب العاملية الثانية
Viet Cong  واستمر عدة أشهر لقاعدة خي سانةKhe Sanh  األمريكية إبـان الحـرب

وعىل النقيض مام سبق فقد سببت بضع سـاعات مـن تسـاقط املطـر غـري  .الفيتنامية
سـببت  ،املتوقع عىل الرتبة الغنية بالطني يف واليـة فرجينيـا يف رشق الواليـات املتحـدة

  إيقاف هجوم كبري متاما كانت تقوم به قوات الجيش
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وات الجنوبيـة إبـان الحـرب األهليـة األمريكيـة االتحادي قبل اشتباك ّمـدبر مـع القـ 
  .1863عام  Mud March، مام سبب سوء صيت ما سمي )1865 – 1861(

يلعب املناخ أدوارا عدة يف املعركة، ومنها ما سـببته األحـوال املناخيـة املعتدلـة         
ــة  ــرب العاملي ــا يف الح ــرب أوروب ــامل غ ــواحل ش ــىل س ــتمرار ع ــة باس ــبيا والرطب نس

مناطق ساحلية (Flandersإذ جعلت ساحة املعركة يف الفالندرز ) 1918 –1914(األوىل
 ،سنوات 4مستنقعات طينية سببت الشقاء للجنود ملدة ) منخفضة من فرنسا وبلجيكا

  . ويف النهاية مل تكن سببا يف حسم األمر ألي طرف يف الرصاع

ىصـ قاطق الداخلية مـن اكانت فصول الشتاء الطويلة وشديدة الربد منوذجا للمن       
رشق قارة أوروبا حيث ساهمت بقدر كبري يف معانـاة وهزميـة الجيـوش غـري املجهـزة 

 ،ملـك السـويد) 1718 -1682(والتي قادها شـارلز الثـاين عرشـ  ،ملواجهة أحوال املناخ
) 1945 -1889(وأدولــف هتلــر  ،إمرباطــور فرنسـا) 1821 -1769(ونـابليون بانوبــارت 

وعـىل نحـو مختلـف  .وفشل فشالً ذريعا ،حيث هاجم كل منهم روسيا ،الزعيم النازي
كانت درجات الحرارة املرتفعة واملصحوبة بالجفاف والرياح والغبار يف شـامل أفريقيـا 
تشكل مشاكل تعبوية للقادة الـذين تحـاربوا هنـاك خـالل حـرب الصـحراء يف الفـرتة 

  ).1945 - 1939(إبان الحرب العاملية الثانية  1943 – 1941
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كانت النباتات الكثيفة يف منطقة العروض الوسطى ذات دور عظيم بشكل عام          
خـالل الحـرب ) الجنـوب(والقوات الكونفدراليـة ) الشامل(لكل من القوات االتحادية 

مثالن حيّان من املعارك التي جرت يف املنطقة املساّمة قفر فرجينيـا  .األهلية األمريكية
Wilderness of Virginia  وبعد عقدين مـن الـزمن  ،ثم يف العام التايل 1863يف عام

 ،يف منطقة مدارية مامثلة ومطابقـة يف معظـم أحوالهـا إبـان الحـرب العامليـة الثانيـة
وقعـت مأسـاة القـوات  1954ويف عـام  ،وخالل الرصاع للسيطرة عـىل غينيـا الجديـدة

امل غـرب فيتنـام قـرب وهي قرية يف شـ Dien Bien Phuالفرنسية يف ديان بيان فو 
وقـد هـزمتهم القـوات الفيتناميـة  ،حدودها مع الوس، وكانت مركزا للجيش الفرنيسـ

 Iaمـن معركـة ضـارية يف وادي إيـا درانـغ  1965وما حصـل عـام  ،بعد حصار طويل
Drang valley يف جنوب فيتنام مع القوات األمريكية.  

 الحـرب عنـدما قـام الجـرنال ومرة أخرى لعـب الوقـت واألرض دورا عظـيام يف         
مبنــاورات أســطورية يف وادي  1861األمــرييك جاكســون والشــهري باســم ســتونول عــام 

ـقي سـببا يف  ،شناندوة كام كانت طبيعة جبال بلـو ردج وامتـدادها نحـو الشـامل الرش
 1862توفري التخفية وفرصة للمسري الطويل مبوازاتها بقيادة الجرنال األمرييك يل عامي 

وعىل خالف ما سـبق . لغزو مرييالند وبنسلفانيا إبان الحرب األهلية األمريكية 1963و
  قتال بني القوات األملانية والفرنسية قرب 1916جرى عام 
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يف  Meuseوهي قرية ذات موقع اسرتاتيجي حصـني عـىل نهـر مـوز  Verdanفردان  
بهـدف  أشـهر 10حيث جرى القتال بني الطـرفني ملـدة تزيـد عـىل  ،شامل رشق فرنسا

حيث وقع  ،السيطرة عىل منطقة تاللية غابية وعرة شكلت أحد معاقل الجبهة الغربية
وقـد خرسـ  ،تغري بسيط يف خط املواجهة يف أرض تعترب أكرث ما تكـون مناسـبة للـدفاع

  . وتشهد عىل ذلك املقابر والنصب التذكارية الكثرية جدا هناك ،الطرفان الكثري

سـاحات  glaciersواإلمتدادات الجليدية املسـامة ثالجـات كانت مناطق املعامل         
وظهـر ذلـك يف  ،حيث أثّرت بشكل فاعل عىل مجريات املعارك بحكم تكوينها ،معارك

والجـزء الغـريب مـن لونـغ آيالنـد يف واليـة نيويـورك  ،معركة ماساتشوستس بانكر هل
يال واملمتـدة مـن وعل مستوى أكرب كان دور األرض املرتفعـة قلـ. 1775األمريكية عام 

وارسو العاصمة البولندية إىل منسك عاصـمة روسـيا البيضـاء إىل سمولنسـك يف غـرب 
إذ تشـكل هـذه املنطقـة إرسـابات  ،إىل ما بعد بوردينو غرب موسـكو ونحوهـا ،روسيا

. جليدية واسعة ُوجدت من عدة آالف مـن السـنني ice - capملواد عىل حافة قلنسوة 
دروبـا  )سـويدية وفرنسـية وأملانيـة(يـة سـارت جيـوش ثـالث وخالل قرون ثالثة متتال

وقطعت مئات الكيلومرتات نحو روسيا لتصـل  ،وعىل اإلرسابات نفسها ،وطرقا مشابهة
ويف مكان آخـر يختلـف متامـا عـن البيئـة السـابقة  .إىل نهايتها املحتومة وهي الهزمية

  تحاربت قوات منساوية
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 عني املنطقة من جبال األلب، ويف مواقع تغـريت وإيطالية يف الحرب العاملية األوىل يف 
شـكلت اضـطرابات الطقـس عـىل  ،بضع عرشات مـن الكيلـومرتات خـالل عـدة أشـهر

  .ومناطق وعرة حفرتها كتل الجليد شكلت ساحة هائلة للمعارك ،ارتفاعات كبرية

ى فقـد تـأثرت معـارك الُجـُزر الكـرب  .أما املياه فهي عنرص هام ودائـم يف الحـرب       
 ،وهي دولـة كريبـاس الحاليـة Tarawaومثالها جزيرة تاراوا  ،باألحوال الجوية البحرية

وكانت العمليات الهجومية الربمائية عىل منطقـة  ،اليابانية Iwo Jimaوجزيرة أوجيام 
أمـا أنزيـو عـىل  .الكوري الجنويب أمثلـة لعمليـات ناجحـة جـداً  Inchonميناء إنشون 

إذ كان تأثري األحوال البحرية مبـا فيهـا  ،قد وقعت فيها هزميةالساحل الغريب إليطاليا ف
. وطوبوغرافية السـاحل واضـحة ،من مد وجزر وعواصف إضافة ملواد تكوين الشاطئ

لـدى  Berezinaوتبدو صعوبة عبـور األنهـار بوضـوح مبـا حـّل بنـابليون عنـد برزينـا 
عند آرنهـايم  bridge too farوما حدث عند ما يسمى  ،1812تقهقره عن روسيا عام 

مـن إنـزال إنجليـزي  1944عـام  Market Gardenالهولندية خالل العمليـة املسـامة 
وعىل النقيض التام كان حسن طالع الحلفاء يف االستيالء عىل جرس منعزل متبق  .شهري

ـى لنهـر الـراين  Remagenعىل نهر الراين يف مدينة رماجن  األملانية عىل الضفة اليرس
  قرب مدينة بون
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 Bonn  مام حطم الدفاعات األملانية عىل امتداد أطول أنهار غرب  ،1945يف أوائل عام
  . أوروبا

تبني الوقائع واألحداث السـابقة أن ملعـامل سـطح األرض والظـاهرات الطبيعيـة 
ـاع والقتـال وقـد تصـبح ذات  ،األخرى آثارا منفردة أو مجتمعة يف تشكيل ظروف الرص

رف أحـد عـىل وجـه التأكيـد كيـف سـتجري الحـروب وال يعـ .دور حاسم يف نتائجهام
كـام  .وفق ظروف قامئة ومحتملة، وأسلحة ومعدات وتقنيات يستمر تحـديثا ،القادمة

سيبقى دور العنارص الطبيعية للمكان مـن أرض وأحـوال جويـة ونبـات دورهـا طاملـا 
يف وطاملا بقي هناك رغبـة  ،بقيت قوات برية أو بحرية أو جوية تسعى الحتالل مكان

  . كرس إرادة شعب أو أمة ما

  الجغرافيا العسكرية والحرب الربية

غالباً ما يكون الهدف مـن الحـرب الربيـة الضـغط املبـارش عـىل أفـراد الشـعب         
. املعادي، بتدمري وسائل املقاومة لديه، والسيطرة عىل مراكز القوى التي يعتمـد عليهـا

تحطـيم جـيش العـدو عـن طريـق تـدمري مبعنى أن الهدف الرئييس من الحرب الربية 
مراكز الصناعات الحربية، واملدنية، واملراكز التجارية، باعتبار أنها تحد من قدرة العدو 

  عىل القتال وإشعاره بأنه غري قادر عىل إحراز أي نرص عسكري
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وكشفه أمام شعبه بأنه غري قادر عىل الحفاظ عىل أراضيه مام يؤدي إىل انهيار الـروح  
  .لدى الشعب واستسالمه أمام عدوه املعنوية

وتحدد الجغرافيا العسكرية املحاور الرئيسية عىل الجبهـة، التـي تتـوزع عليهـا          
القوات، بشن هجوم مبارش عىل القوات املعادية بعـد تحديـد منـاطق الضـعف فيـه، 
حتى تتمكن من الدخول إىل أراضـيه، أو التسـلل مـن حولـه للوصـول خلـف صـفوفه 

ق النقل واملواصالت، وبالتايل شل حركـات اإلمـداد والتمـوين إليـه، وتراعـي لقطع طر 
الجغرافيا العسكرية يف ذلك العوائق الطبيعية مثـل التضـاريس واملنـاخ، وتشـرتك مـع 

فمـثالً يف حـرب أكتـوبر . األفرع العسكرية يف تجهيز اإلمكانيات الالزمة للتغلب عليهـا
ية أن تعــرب العــائق املــايئ املتمثــل يف قنــاة ، اســتطاعت القــوات املســلحة املرصــ1973

ـقية بـالقوارب املطاطيـة ملفاجـأة العـدو،  ،السويس من ضفتها الغربية إىل الضفة الرش
ت باآلليـات واملركبـات بعـد بنـاء كـوبري  ،واستغالل مراكز الضعف يف جبهته ثـم ُمـدَّ

دف، تنطلـق أي أنه مجرد أن توضع الخطط اإلسـرتاتيجية، ويُحـدد الهـ. سابق التجهيز
القوات نحو الهدف بعد دراسة وسائل الحركة والطرق، التي تتبعها الجيوش مع وضـع 

  .جدول زمني للتقدم، ومراعاة العوائق التي قد تحد من كفاءة الحركة
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   التضاريس وتأثريها عىل العمليات العسكرية

ن التضـاريس الشك أن هناك صلة وثيقة بني جغرافيا املنطقة والحرب، حيث إ            
فليست مثة معركة أو حملة عسـكرية . هي الهيئات الطبيعية التي تدور املعارك عليها

األرض واملنظومة الثقافية والتـأثري الشـديد لعـاميل  -مل تلعب فيها األوضاع العسكرية 
دوراً حاسامً يف عملية اتخاذ القرار العسكري، إذ يتحـتم عـىل القـادة  -املناخ والطقس 

ورغـم . تخطيط تخطيط العمليـات مبـا يناسـب األوضـاع الطبيعيـة واملعركـةوأركان ال
أهمية التدريب الجيد والقيادة الناجحة وتفوق األسلحة واملذهب العسكري يف كسب 

فينبغـي عـىل . املعارك، إالّ أن الجغرافيا لها تأثري كبري عـىل النتيجـة الحاسـمة للحـرب
نصب أعينهم العوامـل الطبيعيـة والثقافيـة أن يضعوا  -عىل كافة املستويات  -القادة 

األساسية التي تحدد نتائج املعارك، ولعل من أهم تلك العوامـل القيـود التـي يفرضـها 
عــامال الوقــت واملكــان، واالعتبــارات الجغرافيــة الثابتــة املتمثلــة يف األرض والطقــس 

  . واملناخ

تغالل األوضاع العسكرية عالوة عىل ذلك، فإن دروس التاريخ تبني أن القائد بوسعه اس
وتنـاقش . بدهاء للتغلب عىل خصم يفوقه عدداً وعدة، أو يتمتع مبزايا أرضية واضـحة

هذه املقالة املوجزة أحد وقائع الحرب األهلية األمريكية يف مرسـح العمليـات الغـريب 
  .م1862عام 
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  نبذة تاريخية
ــت األرض         ــدوام  -لقــد لعب ــارزاً يف ال -عــىل ال ــزاعدوراً ب ــا . ن ورغــم أن الجغرافي

العسكرية مل تظهر كعلم له تعريفاته إالّ مؤخراً، فإن األهمية التي تكتسـبها الجغرافيـا 
فلم يتوافر علامء الجغرافيـا العسـكرية لتحليـل . واألرض يف الحرب قدمية قدم التاريخ

عام " ماراثان"األرض لجيش أثينا املؤلف من عرشة آالف جندي أثناء دفاعه عن سهول 
م، بيــد أن قــادة ذلــك الجــيش قــد وضــعوا يف حســبانهم أهميــة األرض عنــد .ق 490

مناقشتهم لخطة املعركة عىل املنحدرات املطلة عىل جـيش الفـرس الـذي كـان يتـوىل 
الذي  -وعىل النقيض من ذلك فإن جيش الفرس . األكرب عىل الشاطئ" دايروس"قيادته 

يضع أهمية لألرض عند اتخـاذه قـرار النـزول مل  - 6:1كان يفوق اإلغريق عدداً بنسبة 
، فجعلـوا البحـر خلفهـم والجبـال "ماراثـان"إىل اليابسة، وإقامة معسـكر عـىل سـهول 

  . أمامهم واألنهار واملستنقعات عىل أجنحتهم
اإلغريـق، وكـاد أن يبيـدهم " فاالنـاكس"ولذلك مل يتوفر لهم مجال كاف للمناورة ضد 

  .مزدوج عن بكرة أبيهم بعملية التفاف

م، زحف قائد فاريس آخـر يـدعى .ق 480وبعد عرش سنوات من تلك الواقعة، أي عام 
وكـان قـوام ذلـك الجـيش  ،عىل رأس جـيش عرمـرم لكرسـ شـوكة اإلغريـق" اكسريس"
  فاستغل اإلغريق. سفينة) 4ر200(جندي، وقوة بحرية تبلغ ) 150ر000(
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وتضـمنت . مواقعهم الدفاعيةمعرفتهم الجيدة لألرض يف اختيار  -رغم قلة عددهم  - 
هذه الخطة الدفاعية البسيطة أن تتمركز قوة حامية صغرية عند ممـر ضـيق يف مركـز 

جندي بالًء حسـناً لصـد ) 7ر000(ويف هذا املوقع، أبىل جيش صغري قوامه ". ثريمابييل"
جندي، ومـا كـان ذلـك ليحـدث لـوال طبيعـة ) 150ر000(الجيش الفاريس املؤلف من 

اليتجـاوز كيلـومرت واحـد، وعـىل أحـد جانبيـه " ثريمـابييل"كان عرض ممر فقد . األرض
  . البحر وعىل الجانب اآلخر جبال شديدة االنحدار

وباالستخدام الحاذق لألرض منع القادة اإلسـبارطيون جـيش الفـرس مـن حشـد         
كافة طاقاته، ومتكنوا من تثبيـت ذلـك الجـيش لعـدة أيـام، حتـى وجـد قائـد الفـرس 

ممراً بني الجبال نفذ من خالله مسرياً ليليـاً، وأخـذ الجـيش اإلسـربطي عـىل " ريساكس"
ورغم أن جـيش الفـرس قـد كسـب تلـك املعركـة إالّ أن عمليـة . حني غرة من مؤخرته

اإلعاقة الناجحة التي نفذها اإلسـبارطيون قـد تسـببت يف خسـارتهم للحـرب يف نهايـة 
  .املطاف

اه آنفاً، أن قوة عسكرية صغرية قد متكنت مـن هزميـة ويوضح املثال الذي أوردن       
  . أو إعاقة جيش يفوقها عدداً بفضل االستخدام الحاذق لألرض

وهناك عديد من األمثلة األخرى عىل براعـة القـادة يف اسـتغالل األرض لتحقيـق نرصـ 
  فعىل سبيل املثال، تُعد املناورة األسطورية التي قام بها . صعب املنال
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م مثـاالً رائعـاً 1862عـام " شـناندوا"يف وادي " اسـتونوول جاكسـون"مـرييك الجرنال األ 
م تفادى الجيش األملاين شن هجوم أمامي، واخرتق غابـة 1940ويف عام . ملعرفة األرض

، مـام عجـل بانهيـار "مـاجينو"الكثيفة بتسع فرق بانزرلاللتفاف حول خـط " األردنيز"
م وضـع املرصـيون خطـة بارعـة 1973م وكمثـال أخـري، يف عـا. الجيش الفرنيس القوي

للقضاء عىل املزايا األرضية التي يتمتع بها اإلرسائيليون من جراء إقامتهم لخط بارليف 
ونفذ املرصيون الخطة بدقة متناهية حتـى أجـربوا . لحاميتهم من ناحية قناة السويس

  .ءاإلرسائيليني عىل الخروج من تحصيناتهم وتاهوا عىل وجوههم يف صحراء سينا

ويتلخص موضوع هذه املقالة املوجزة التي تكتيس صبغة الجغرافيا العسـكرية          
يف أن جيشاً اتحادياً أمريكياً صغرياً ومعه قوة بحرية قد اعرتضته نقطة دفاعية حصينة 

وقـد انتخـب املتمـردون هـذه . اتخذها املتمردون عند أحد تعرجـات نهـر املسيسـبي
بعنايـة فائقـة، إذ تتـوافر لهـا  -) 10(اسـم الجزيـرة رقـم  التي أطلق عليهـا -القاعدة 

ومـن الواضـح أن . الحامية من املستنقعات واألرايض املغمورة باملياه ومن النهر نفسه
املتمردين كانوا يتمتعون مبزايا أرضية جيدة بسبب عدم وجود طرق اقـرتاب بريـة إىل 

الجـيش االتحـادي وسـفنه  القاعدة دون عبور النهر، ولكن موقع القاعـدة يفصـل بـني
إخضاع معقل املتمردين  -الجرنال بوب  -وكان عىل القائد االتحادي . الحربية املساندة

  ألن املهمة املنوطة به تتمثل يف فتح نهر
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وهكذا مل يكـن أمامـه سـوى . املسيسبي للمالحة حتى مدينة ممفيس يف والية تنييس 
، أو تنفيـذ انسـحاب )10(زيـرة رقـم إما شن هجوم أمامي عرب النهر عىل الج: خيارين

يستغرق وقتاً طويالً، ومن ثم اللجوء إىل وسائل أخرى إلجبار املتمـردين عـىل الخـروج 
ولكن الوقت مل يكن يف صالح الجرنال بوب، مام اضـطره إىل إيجـاد حـل . من قاعدتهم

قلـب بسيط أسفر عن تجريد املتمردين من املزايا األرضية التي كانوا يتمتعـون بهـا، و 
بفضـل  -وهكـذا متكـن الجـرنال بـوب . جغرافية املنطقة إىل رشك الميكن الفكاك منـه

من عبور النهر، وإجبار القاعدة عىل االستسالم دون خسـائر  -استخدامه الجيد لألرض 
أسري من املتمردين وعدد كبري من األسـلحة، وفـتح نهـر ) 7000(تذكر، ووقع بني يديه 

  .ممفيس املسيسبي للمالحة حتى مدينة

األنهـار والحـرب لقـد لعبـت األنهـار دومـاً دوراً حاســامً يف : األوضـاع العسـكرية       
تتسـبب يف  -مبا فيها من تعرجات وسهول تغمرها الفيضـانات  -الحرب، إذ إن األنهار 

وكانت األنهار الواسعة ذات التيار الجارف متثل عقبة . مشاكل تكتيكية وهندسية جمة
الجيوش القدمية من عبورها، بيد أن التطورات التقنية التي طرأت قد كؤوداً مل تتمكن 

تبعها تحسن يف تكتيكات عبور األنهار، بيد أن تلك االبتكارات مل تضـمن النجـاح التـام 
  . بسبب التأثريات الكبرية الناجمة عن عوامل العدو، والجغرافيا، والطقس
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أثناء محاولة عبور نهـر الـراين يف  ولعل خري شاهد عىل ذلك، الكارثة التي حدثت      
م، وعملية اإلنزال الجوي الفاشلة التـي نفـذها الحلفـاء 1944اإيطاليا خالل شهر يناير 

كام أن الصعوبات التي واجهتها الفرقـة . م1944لعبور نهر الراين أيضاً يف شهر سبتمرب 
م 1996 شـهر ينـاير إىل البوسـنة يف" سافا"األوىل املدرعة األمريكية مؤخراً يف عبور نهر 

ورغـم أن الفكـرة السـائدة عـن . تعكس التعقيدات التي تكتنف عمليات عبور األنهار
األنهار أنها تشكل عوائق، إالّ أن الجيوش الغازية قـد اسـتخدمت تلـك األنهـار كطـرق 

ولعل أوضح مثال عىل ذلـك مـا حـدث يف مرسـح العمليـات الغـريب . رئيسة يف غزوها
األمريكية، األنهار وأوضاع الحرب األهلية عنـدما انـدلعت الحـرب  أثناء الحرب األهلية

األهلية األمريكية استدعت االسرتاتيجية االتحادية شن هجوم عسكري مدبر يف مجرى 
نهر املسيسبي لشق صفوف التمرد، وفتح ذلك النهر يف وجه التجـارة االتحاديـة، وقـد 

الجيش االتحادي قـد سـلك كافـة  بل إن .)خطة اناكوندا(أطلق عىل تلك العملية اسم 
يف ذلـك  -املسيسـبي، وكمربالنـد وتنييسـ  -األنهار الرئيسة يف مرسح العمليات الغريب 

، وقـد )1انظر الخريطة رقـم (الغزو للنفاذ إىل الجناح األيرس من خط دفاع املتمردين 
هـري غرانـت إىل أهميـة تلـك األنهـار منـذ الوهلـة األوىل، إذ إن ن.أس.فطن الجرنال يو

ويف حالـة . كمربالند وتنييس يتجهان مبارشة إىل والية تنييس ذات األهمية االسـرتاتيجية
تنفيذ هجوم رسيع الخرتاق هذه الواليـة، والسـيطرة عـىل النهـرين، فـإن ذلـك سـوف 

  يرتتب عليه فصل
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، ويفتح منطقتي ناشـفيل وغاتنوغـا "الربيت سيدين جونستون"الجناح الغريب للجرنال  
وبالفعل عمـل الجـرنال غرانـت عـىل تنفيـذ . من جانب الجيش االتحاديلهجوم سهل 

و " هـرني"هذه الخطة مبساندة أسطول نهري صغري ومتكن من االستيالء عىل قاعـديت 
وقد كان ذلك نرصاً مؤزراً ألن الجرنال غرانت . م1862يف أوائل شهر فرباير " دونلسون"

" كورنـث"ميل حتى وصل إىل مدينـة ) 200(أجرب جونستون إىل التقهقر جنوباً ملسافة 
عىل نهر املسيسبي فوقعت ناشفيل وكافة املناطق القريبة من واليـة تنييسـ يف قبضـة 

واستثمر الجرنال غرانت فوزه بشن هجوم رسيـع عـىل امتـداد نهـر . الجيش االتحادي
أبريـل  7و6الدموية يف يومي " شيلو"تنييس حتى وصل إىل بتسربغ حيث دارت معركة 

  .م1862

وضمن ذلك الهجوم الذي شـنه الجـيش االتحـادي جنوبـاً عـىل امتـداد األنهـار          
القريبة، تزامن هجوم آخر لالستيالء عىل نقطة حصـينة للمتمـردين تسـد الطريـق إىل 

، بالقرب من مدينـة )10(عند الجزيرة رقم " s"تعرج كبري يف نهر املسيسبي عىل شكل 
) 10(وتُعـد الجزيـرة رقـم ). 2انظرخريطـة رقـم (ي مدريد الجديدة يف واليـة ميسـور 

موقعاً اسرتاتيجياً مهامً ألنها تسد النهر متاماً، عالوة عـىل أنهـا آخـر أرض دفاعيـة قبـل 
وقد كان هدف العملية . مدينة ممفيس، وينعطف عندها نهر املسيسبي انعطافاً حاداً 

يهـا هـذا االسـم ألنهـا أطلـق عل) (10(التي نفذها الجيش االتحادي هو الجزيرة رقـم 
  ).الجزيرة العارشة إىل الجنوب من ملتقى نهري أوهايو وامليسيسبي
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  )10(جغرافية الجزيرة رقم 

أسـفل أحـد تعرجـات نهـر امليسيسـبي املتجهـة جنوبـاً ) 10(تقع الجزيرة رقـم         
  ). 3خريطة رقم (وبالقرب من مدينة مدريد الجديدة أعىل منعطفه شامالً 

اه الــرب الــرئيس لهــذه الجزيــرة مــن جهتــي الجنــوب والرشــق، وتكــرث بــه وتغمــر امليــ
وال يوجـد طريـق . املستنقعات، مام يعرقـل حركـة الـدخول للحصـن أو الخـروج منـه

اقرتاب بري لالستيالء عىل الجزيرة إالّ عرب النهر عن طريق مدينـة مدريـد الجديـدة أو 
ىل أن القاعـدة منيعـة بكافـة ويتفق عديد مـن اآلراء عـ". تبتونفيل"طريق فردي عند 

) 19(جنـدي مـن املحـاربني القـدامى مـزودين ب ) 7000(املقاييس، إذ يتحصـن بهـا 
قطعة من األسلحة الثقيلة وتساندهم خمس رسايا مدفعية عـىل ضـفة النهـر املقابلـة 

  .لوالية تنييس

 وعالوة عىل هذه الـدفاعات الربيـة توجـد أسـلحة السـفن الحربيـة يف األسـطول       
ولـذلك فمـن الواضـح أن القـوات الربيـة والبحريـة االتحاديـة كانـت . البحري الصغري

وواحـدة ضـد قـوات ضـخمة مـن املتمـردين، والثانيـة ضـد  -تخوض حربـاً مزدوجـة 
العوامل الجغرافية املتمثلـة يف األرايض املغمـورة بامليـاه والتيـار الجـارف واملرتفعـات 

  .قاعدةالرملية عند املنعطفات القريبة من ال
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جنـدي ) 20ر000(قيـادة الجـيش االتحـادي املؤلـف مـن " بـوب"توىل الجـرنال         
الذي عرك مثـل هـذا النـوع " فوت"يسانده أسطول بحري صغري تحت إمرة األدمريال 

من العمليات، إذ توىل يف السابق قيادة األسطول البحري الذي حقق نرصاً مـؤزراً ضـد 
مع الجرنال غرانت يف شهري يناير وفرباير عام " سوندنيل"و " هرني"تحصينات قاعديت 

ــدداً، إالّ أن . م1862 ــردين ع ــوات املتم ــوق ق ــان يف ــادي ك ــيش االتح ــم أن الج ورغ
رسعة تيار نهر املسيسبي ومنعطفاتـه وكـرثة  -التحصينات املنيعة والعوامل الجغرافية 

ة الجــيش شــكلت عوائــق طبيعيــة كبــرية يف وجــه قــاد -املســتنقعات وغــزارة امليــاه 
وكان طريق االقرتاب الربي الوحيد للقاعـدة عـىل الضـفة الغربيـة مـن نهـر . االتحادي

ولـيك يعـرب جـيش بـوب إىل الضـفة . امليسيسبي عن طريـق مدينـة مدريـد الجديـدة
املقابلة للوصول إىل القاعدة كان البد من توافر وسـائل نقـل وسـفن حربيـة إلسـكات 

لشاطيء، إالّ أن التحصينات القوية يف الجزيرة رقم بطاريات املدفعية التي تدافع عن ا
  .كانت تحول بني الجيش االتحادي وهذه السفن الحربية) 10(

  )10(معركة الجزيرة رقم 

بدأت املعركة بداية حسـنة يف صـالح الجـيش االتحـادي، إذ رسعـان مـا اسـتوىل         
وقد كـان عـىل صـواب . يف العارش من شهر مارس) 10(الجرنال بوب عىل الجزيرة رقم 

  حينام أراد أن يدفع بجنوده عرب النهر إىل الجنوب من الجزيرة
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لتطويق حاميتها واالستيالء عليها تحت غطاء نـريان الحاميـة مـن األسـطول ) 10(رقم  
سوف تظـل يف مـأمن رغـم اسـتيالئه ) 10(البحري، فلو مل يعرب النهر فإن الجزيرة رقم 

هــام نهــر (طريقــي إمــداد وهــروب مفتــوحني عــىل مدينــة مدريــد الجديــدة لوجــود 
رأى خطـورة " فـوت"ومن ناحية أخـرى فـإن األدمـريال ). امليسيسبي وطريق تبتونفيل

دفع سـفنه الحربيـة املدرعـة وسـفن النقـل، ضـمن مـدى أسـلحة املتمـردين الثقيلـة 
إذ إن أسـطوله كـان قـد تعـرض إىل رضبـة موجعـة يف قاعـدة . املنطلقة مـن القاعـدة

ورمبـا . يف شهر فربايـر مـن قبـل، وأصـيب الجـرنال نفسـه بجـراح خطـرية "دونيلسون"
سيطرت تلك املحنة عىل تفكريه وأضعفت عزميته، فلذلك لجأ إىل خطة تقيض بقصـف 

من مدى بعيد، ولكن هذا القصف مل يكن فّعـاالً لدرجـة ) 10(تحصينات الجزيرة رقم 
  ".عيد املدى لوالية تنييسقصف ب"أن أحد ضباط الجيش االتحادي وصفه ساخراً بأنه 

، لكـن تلـك )10(حاول الجيش االتحادي شتى السبل للوصول إىل الجزيرة رقم           
وضـاق الجـرنال بـوب ذرعـاً بالقصـف . املحاوالت مل تُْجِد فتيالً عىل املوقـف التكتـييك

العقيم الذي ينفـذه األدمـريال فـوت، فقـرر ابتكـار خطـة يتجنـب بهـا تلـك الجزيـرة 
وتقوم تلك الخطة عىل حفر قناة عرب الحقول املغمورة باملياه شامل منحنـى . نةالحصي

مبدينـة ) 9(و ) 8(لتصل املنطقة الواقعـة بـني الجـزتني رقـم " s"النهر الذي عىل شكل 
  مدريد الجديدة، وبذلك يتمكن من استخدام جغرافية تعرجات
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وهكـذا . يف عبـور النهـر النهر لتجاوز الجزيرة بناقالت الجنود ذات التدريع الخفيـف 
أميـال خـالل ) 8(قدماً وطولها ) 50(جندي من االنطالق عرب قناة عرضها ) 600(متكن 

، واجتـازت )9(أبريل إىل سـد الجزيـرة رقـم ) 4(ثالثة أسابيع حتى وصلوا أخرياً يف يوم 
ناقالت الجنود مياه فيضانات تيار نهـر امليسيسـبي الجـارف بأمـان إىل مدينـة مدريـد 

يدة، بالتزامن مـع هـذا التقـدم متكنـت سـفينتان حربيتـان مـدرعتان مـن سـفن الجد
الجيش االتحادي من إكامل تقدم لييل تحت نريان األسلحة املنطلقة من الجزيرة رقـم 

وبــذلك أصــبح لــدى الجــرنال بــوب وســائل لنقــل جنــوده عــرب النهــر ومــدافع ). 10(
ملدفعيـة املنطلقـة مـن الشـاطيء إلسكات نريان ا" بتسبريغ"و " كاروندليت"السفينتني 

) 10(وازدادت وترية العمـل الحـتالل الجزيـرة رقـم . وتوافر نريان الحامية أثناء العبور
أبريـل سـحقت السـفينتان الحربيتـان املـدرعتان بطاريـات  6من املؤخرة، ففـي يـوم 

ذي ، وشنتا هجوماً عىل اإلنـزال الـ"بوينت بلرنانت"مدفعية املتمردين املتمركزة مقابل 
أبريل، ومن ثم قامتـا بتـوفري الحاميـة لعبـور ) 7(يف صبيحة يوم " واتسون"كان ينفذه 

ورسعان ما أحكمت قـوات الجـرنال . جيش الجرنال بوب عىل الضفة الرشقية من النهر
، والــربزخ الــذي بــني نهــر "تبيبتونفيــل"بــوب إغــالق منافــذ الهــروب بــاحتالل طريــق 

  ". ريلفوت"امليسيسبي وبحرية 

قـد عزلـت متامـاً، واستسـلم عديـد مـن ) 10(وعند الظهر كانت الجزيرة رقـم          
  أبريل استسلم آخر) 8(وعندما أطل صباح يوم ). 2100(جنودها قبل سعت 
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مقاتيل املتمردين لجنود الجرنال بـوب، بيـنام كـان جـيش الجـرنال غرانـت يسـتجمع  
رصــاً مــؤزراً بحســن وهكــذا حقــق الجــيش االتحــادي ن". شــيلو"أنفاســه بعــد معركــة 

ووقـع بـني أيـدي . استخدامه لجغرافية املنطقة حتى أجـرب املتمـردين عـىل االستسـالم
أسـري مـن بيـنهم ثالثـة جـرناالت، وسـحقت سـفن ) 500(الجيش االتحادي أكـرث مـن 

املتمردين يف الجناح الغريب عن بكرة أبيهـا مقابـل خسـارة حفنـة مـن جنـود وبحـارة 
  .الجيش االتحادي

فقـد كانـت ). 10(الشك أن للعوامل الجغرافية تأثري عىل معركة الجزيـرة رقـم          
األرض املغمورة باملياه وتعرجات نهر امليسيسبي مبثابة موقع حصـني للمتمـردين ضـد 
الهجوم الربي، فضالً عن أن مجرى النهر عند ذلـك املوقـع عـريض وترتفـع مياهـه إىل 

ويستلزم األمر استخدام ناقالت جنود لنقل  -أعىل مستوياتها يف ذلك الفصل من العام 
مشاة جيش الجرنال بوب عرب نهر امليسيسبي، ولكن تلك الناقالت كانت عىل الجانـب 

وقـد انطـوت خطـة الجـيش االتحـادي عـىل خدعـة مـاكرة . اآلخر مـن منحنـى النهـر
يف إذ ظلت اآلليات ذات التدريع الخف. باستخدام ذلك املنحنى لالستيالء عىل القاعدة

أميـال ) 6(شامل الجزيرة منفصلة عـن مدينـة مدريـد الجديـدة التـي ال تبعـد سـوى 
ونظراً ألن املستنقعات يف األرايض . مستقيمة والتي يوجد بها الجنود الذين يُراد نقلهم

املنخفضة ومجرى النهر كانت تسد الطريق، فلم يتمكن قادة قوات املشاة يف الجـيش 
  انوا فقط يقضموناالتحادي من التقدم، وإمنا ك
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وكان هناك طريق اقرتاب وحيد هو طريـق . بعض املواقع يف محيط القاعدة الحصينة 
، وكان ذلك الطريق هو مربط الفرس، إذ ما إن متكن جنـود الجـرنال بـوب "تبتونفيل"

مــن اتخــاذ مــوطيء قــدم عــىل ضــفتي نهــر ميســوري حتــى انقلبــت هــذه الخاصــية 
، وأصبح طريـق االقـرتاب الوحيـد مبثابـة مصـيدة الجغرافية يف صالح الجيش االتحادي

  .للمتمردين

والشك أن نهر ميسوري كان هو أهـم العوامـل الجغرافيـة تـأثرياً عـىل مجريـات        
املعركة، إذ وقف الجيش االتحادي يف حـرية تكتيكيـة أمـام منحنـى النهـر، كـام شـكل 

الرئيس سوف يجـرف  موقع القاعدة أسفل ذلك املنعطف مشكلة أخرى ألن تيار النهر
 -سفن الجرنال فوت الثقيلة تحت نريان البطاريات املتمركزة عىل ذلـك النهـر مبـارشة 

وتزداد هذه املشكلة تعقيداً بفيضـان النهـر بـأعىل معدالتـه خـالل السـنوات القليلـة 
املاضية، فيضطر ذلك التيار الجارف الناجم عن غزارة املياه سفن الجيش االتحـادي إىل 

 الشـاطيء ألن محركاتهـا ليسـت بـالقوة التـي متكنهـا مـن املحافظـة عـىل الرسو عىل
هـي اتجـاه " فـوت"وكانت املشكلة العويصـة التـي تواجـه الجـرنال . مواقعها يف النهر

تدفق املياه، حيث كان يواجه تياراً جارفاً يتدفق نحو الجنوب األمر الذي يجرف سفنه 
أكـرث مـن أي عامـل  -ردين فساهم ذلك التي تتعطل نحو الجنوب لتقع يف قبضة املتم

  .إىل اعتامده عىل القصف بعيد املدى عىل عالته -آخر 
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وساهمت مياه الفيضـانات واملسـتنقعات عـىل ضـفتي النهـر يف حاميـة قـوات          
فكان شن هجوم بري من جانب النهر املواجـه لواليـة تنييسـ . املتمردين بشكل رئيس

التي " رييلفوت"ملستنقعات، ومام زاد الطني بلة أن بحرية أمراً مستبعداً لتعذر تجاوز ا
مـيالً جنوبـاً، ومل تـتمكن القـوات مـن ) 14(تصب يف نهـر امليسيسـبي ال تبعـد سـوى 

كـام . تجاوزها بسهولة نظراً لوجود السدود الكثيفـة مـن األعشـاب وأشـجار الصـنوبر
أدراج ) 10(ة رقـم ذهبت مساعي الجرنال بوب الحتالل منحنى النهـر املقابـل للجزيـر 

بيد أن تلك الحاميـة التـي وفرتهـا األرض . الرياح بسبب األرض املغمورة مبياه الفيضان
املغمورة باملياه بجانب النهر وطريق االقرتاب الوحيـد رسعـان مـا انقلبـت وبـاالً عـىل 

مـارس متركـزت ) 14(فبعد االستيالء عـىل مدينـة مدريـد الجديـدة يف يـوم . املتمردين
وقـد اكتسـب . وعىل امتـداد السـد الطبيعـي" رديلز"لجرنال بوب عىل نقطة مدفعية ا

أولهـام أن بطاريـات مدفعيـة الجـيش االتحـادي التـي عـىل تلـك : ذلك أهمية لسببني
مام قطع خطوط إمداد املتمردين ) 10(النقطة سيطرت عىل النهر أسفل الجزيرة رقم 

ؤلف من سـفن حربيـة مـن عن طريق النهر وأجربهم عىل سحب أسطولهم الصغري امل
أن تلـك البطاريـات سـيطرت عـىل األرض املؤديـة إىل طريـق : وثـانيهام. منحنى النهر

" تبتونفيل"ونظراً لوجود الفيضانات عىل األرض الواقعة جنوب طريق . تبتونفيل جنوباً 
  فإن طريق الحركة الوحيد
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مـدى مدفعيـة  هو الطريق املرتفع أو عىل امتداد السد الطبيعي وكالهام يقع ضـمن 
  .الجيش االتحادي

مبثابة نرص مـؤزر للجـيش االتحـادي، وفتحـت ) 10(لقد كانت معركة الجزيرة          
نهــر امليسيســبي للمالحــة حتــى مدينــة ممفــيس يف واليــة تنييســ، وأحبطــت خطــط 

وتعد تلك املعركة خري مثال لتـأثري . املتمردين الرامية إىل الدفاع عىل امتداد ذلك النهر
كـام تبـني براعـة القـادة يف اسـتخدام التضـاريس . ضاع العسكرية عـىل العمليـاتاألو 

لتحقيق نرص بعيد املنال، حيـث متكنـت قـوات الجـيش االتحـادي مـن التغلـب عـىل 
قاعدة حصينة تطوقها أرض مرتفعة وأخرى مغمـورة مبيـاه الفيضـانات وتتمركـز عـىل 

هـذا النجـاح البـاهر عـن أرس وقد أسـفر . امتداد نهر عريض جداً ويجرى بتيار جارف
كافة جنود املتمردين وعدد كبري من الضباط وجمع كميات كبرية من األسلحة الثقيلـة 

  . والذخائر مقابل خسارة حفنة من جنود الجيش االتحادي

كام شـهدت املعركـة براعـة يف تشـييد قنـاة لتجـاوز نـريان أسـلحة املتمـردين الثقيلـة 
ومن سخرية األقدار أن هذه املعركة املهمة قد ظلت  ).10(املنطلقة نحو الجزيرة رقم 

  .طياً منسياً اليعلم بها سوى القليل من الناس

قد ألقى بظالله عىل تلك املعركة، حيـث " شيلو"ورمبا يكون القتال الدموي يف           
  أثار ذلك القتال جدالً واسعاً يف صحافة أمريكا الشاملية وحظى بنصيب األسد 
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فإنهـا ) 10(ورغم الغمـوض الـذي اكتنـف معركـة الجزيـرة رقـم . الرئيسةيف عناوينها 
سوف تظل هي االشتباك الرئيس األول عىل نهر امليسيسبي ومنوذجاً لعدد من املعارك 

وبالفعل نفضت قوات الجيش االتحادي الغبار عن تلك املعركـة املنسـية . يف املستقبل
" فكسـبريغ"يسيسـبي املقابـل ملدينـة عندما واجهت موقفاً مامثالً عند منحنى نهـر امل

وحاولت نقل بطارياتها النهرية بالطريقة نفسها التي استخدمتها قبـل عـام للجغرافيـا 
توضحها الدراسة العسكرية دوراً فعاالً يف كل أنواع الحروب الربية، والبحرية، والجوية، 

  :  التالية

لهدف من الحرب الربية الضغط الجغرافيا العسكرية والحرب الربية غالباً ما يكون ا. 1
املبارش عىل أفراد الشعب املعادي، بتدمري وسائل املقاومة لديه، والسيطرة عىل مراكـز 

مبعنى أن الهدف الرئييس من الحـرب الربيـة تحطـيم جـيش . القوى التي يعتمد عليها
تبـار العدو عن طريق تدمري مراكز الصناعات الحربية، واملدنية، واملراكز التجاريـة، باع

أنها تحد من قدرة العدو عـىل القتـال وإشـعاره بأنـه غـري قـادر عـىل إحـراز أي نرصـ 
عسكري وكشفه أمام شعبه بأنه غري قـادر عـىل الحفـاظ عـىل أراضـيه مـام يـؤدي إىل 

  .انهيار الروح املعنوية لدى الشعب واستسالمه أمام عدوه

لجبهـة، التـي تتـوزع عليهـا وتحدد الجغرافيا العسكرية املحاور الرئيسـية عـىل ا       
  القوات، بشن هجوم مبارش عىل القوات املعادية بعد تحديد مناطق الضعف فيه، 
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حتى تتمكن من الدخول إىل أراضـيه، أو التسـلل مـن حولـه للوصـول خلـف صـفوفه 
لقطع طرق النقل واملواصالت، وبالتايل شل حركـات اإلمـداد والتمـوين إليـه، وتراعـي 

 ذلك العوائق الطبيعية مثـل التضـاريس واملنـاخ، وتشـرتك مـع الجغرافيا العسكرية يف
فمـثالً يف حـرب أكتـوبر . األفرع العسكرية يف تجهيز اإلمكانيات الالزمة للتغلب عليهـا

، اســتطاعت القــوات املســلحة املرصــية أن تعــرب العــائق املــايئ املتمثــل يف قنــاة 1973
ـقية بـالقو  ارب املطاطيـة، ملفاجـأة العـدو، السويس من ضفتها الغربية إىل الضفة الرش

ت باآلليـات واملركبـات بعـد بنـاء كـوبري  واستغالل مراكز الضعف يف جبهته، ثـم ُمـدَّ
أي أنه مجرد أن توضع الخطط اإلسـرتاتيجية، ويُحـدد الهـدف، تنطلـق . سابق التجهيز

القوات نحو الهدف بعد دراسة وسائل الحركة والطرق، التي تتبعها الجيوش مع وضـع 
  . زمني للتقدم، ومراعاة العوائق التي قد تحد من كفاءة الحركة جدول

الجغرافيا العسكرية والحرب الجوية تطورت أهداف الجغرافيا اإلسرتاتيجية للحـرب . 2
الجوية تطوراً كبرياً ورسيعاً مع تطور التكنولوجيا الحديثـة، فلـم تعـد وظيفـة السـالح 

ذخرية، واملؤن، لتعزيز الهجوم العسـكري، الجوي قارصة عىل نقل الجنود، والسالح، وال
بل تطور دورها، وأصبحت تسهم بدور فعال وبخاصة خلف خطوط العدو ويف أعامق 
أراضيه، وذلك بتحطيم وتدمري كل ما ميكن أن يقلل من عزمية الجيش املعادي وإرباك 

  ،1973خطوطه، وهذا ما حدث يف حرب أكتوبر 
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ت يف تحطـيم معنويـات الجـيش اإلرسائـييل حيث بدأتها مرص بالسالح الجوي، ونجح 
  .وحدت من قدرته وعزميته عىل القتال

كام تهدف الجغرافيا العسكرية إىل التحكم يف الفراغ الجوي وتدمري الطـائرات           
املعادية وحرمانها من استخدامه، وبالتايل يتمكن السـالح الجـوي مـن السـيطرة عـىل 

وم برضبها وتحطيم الصواريخ املضادة، وبذلك يقيض قوات العدو الربية والبحرية، ويق
عىل املقاومة األرضية ضـد الطـائرات، وعليـه يقـوم بحاميـة، ومسـاعدة قواتـه الربيـة 

  .املتقدمة، وإرشادها إىل مناطق الضعف يف صفوف العدو للرتكيز عليها

ها اتضـح تهتم الجغرافيا العسكرية بدراسة الظروف املناخية لطبقات الجو، ومن         
ـعة، ويُطلـق عليهـا التيـارات النفاثـة  . Jet Streamsوجود تيارات هوائية شديدة الرس

وأول من أكد عىل وجود هذه التيارات رجال السـالح الجـوي األمـرييك خـالل الحـرب 
 30العاملية الثانية أثناء عمليات هجومهم الجوي فوق الجزر اليابانيـة عـىل ارتفاعـات 

وأصـبح . سـاعة/ ميـل 300إىل  200هذه التيارات حينئذ بني ألف قدم، وقُدرت رسعة 
لهذه التيارات أهمية كبرية يف الطـريان خاصـة بعـد اسـتخدام الطـائرات النفاثـة التـي 

. إذ ميكن أن تستفيد منها إذا كانت تسري يف نفس اتجاها. تُحلق عىل ارتفاعات شاهقة
يستغني السـالح الجـوي واملالحـة كام ال . أو تتجنبها إذ كانت تسري يف اتجاه مضاد لها

  الجوية عن بيانات الطقس، وذلك تأميناً لسالمة
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وال يتوقف دور الجغرافيا العسـكرية عـىل دراسـة . الطلعات الجوية وحركات الطريان 
ظروف الطقس فحسب، بل تتعداه إىل اختيار مواقع املطارات باألماكن، التـي تقـع يف 

الطريان من جهة، والتي يقل تعرضها لحدوث سهول فسيحة حتى ال تُشكل عقبة أمام 
  . الضباب بكرثة وال تتأثر بالزوابع واألعاصري من جهة أخرى

الجغرافيا العسكرية والحرب البحرية تقوم الجغرافيـا العسـكرية للحـرب البحريـة . 3
بتحديد املسارات البحرية واالستفادة من التيارات البحرية إذا كان اإلبحار يف اتجاهـا، 

جنبها إذا كان خط السري يف اتجاه مضاد لها، كام تهتم بدراسة العوائق، التي تـؤثر أو ت
عىل املناورات البحرية وبخاصة ما يتعلق بالظروف املناخية مثل األعاصري ـ وما يتبعها 
من ارتفاع األمواج أو ما يعرف بهياج البحر ـ والضـباب وأثـره يف حجـب الرؤيـة، كـام 

اب املرجانيـة وجبـال الجليـد حتـى تتجنبهـا السـفن أثنـاء تهتم بتحديد أمـاكن الشـع
املالحة البحرية، إضافة إىل أنها تُحدد أعامق البحـار واملحيطـات عـىل خـرائط تُعـرف 

، كـام أنهـا تـدرس املـد والجـزر وحركـات األمـواج Marine Mapsبالخرائط البحريـة 
  .واتجاهاتها

إىل مهاجمـة السـواحل وإنـزال  وتهدف الجغرافيـا العسـكرية للحـرب البحريـة        
القــوات عليهــا لتقــوم بــدورها يف تــدمري مراكــز العــدو اإلســرتاتيجية والحيويــة، أو يف 
االستيالء عىل مصادر الرثوة املوجودة مثل ما كان يحدث يف الحروب االستعامرية، كام 

  تهدف إىل حامية سواحل الوطن من الهجوم، كام هو الحال
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ية التي تعمل عىل درء الخطر عن القارة األمريكية بعيداً عن بالنسبة للبحرية األمريك 
فوزعت األسـاطيل الحربيـة عـىل . سواحلها، بحيث يكون الدمار عىل أرٍض غري أراضيها

  .املحيط األطليس، والهادي، والهندي، والبحر املتوسط، والبحر الكاريبي

الغــالف (كــرة األرضــية، وتهــتم الجغرافيــا الطبيعيــة بدراســة األغلفــة األربعــة لل       
أّمـا الجغرافيـا البرشـية ). الجوي، والغالف املايئ، والغالف الصخري، والغـالف الحيـوي

فتتناول دراسة الظاهرات البرشية عىل سطح األرض ومدى التأثري املتبادل بينهام وبـني 
مثـل بيئاتها الطبيعية والصور االجتامعية الناجمة عن تفاعل اإلنسان مع بيئته املحلية 

توزيع السكان وأمناط العمران، كام تشمل دراسة النشاط البرشي ومؤثراته وتوزيعاته، 
وكذلك الرتكيب السيايس للدولة بوصفه ظاهرة جغرافيـة، وتعـرف كـل األفـرع سـابقة 

ـــوعية  ـــا املوض ـــذكر بالجغرافي ـــا Topical Geographyال ـــة، أو الجغرافي  املنظم
Systematic Geographyوضوعات أكرث من تركيزها عـىل األمـاكن، أو ، وتركز عىل امل

  . عىل الظاهرات الجغرافية أكرث من املساحة

وإضـافة إىل مـا سـبق، هنــاك فـروع جغرافيـة تهــدف إىل الـربط بـني الظــاهرات       
الجغرافيــة املختلفــة إلبــراز العالقــة التبادليــة بــني اإلنســان والبيئــة، مثــل الجغرافيــا 

  . ية، وجغرافيا املياهاإلقليمية، والجغرافيا الطب
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  عوامل الطقس الحرجة يف العمليات العسكرية 

 ،يف أنهـام يعـربان عـن حالـة الجـو weatherوالطقـس  climateيتشابه املنـاخ         
فاملناخ هو معدل حالة الجو ملكـان أو إقلـيم  ،لكنهام يختلفان يف الفرتة التي يغطيانها

سنة إلمكانية  35نية طويلة يقرتحها البعض وذلك خالل فرتة زم ،خالل الفصول والسنة
أما الطقس فهو حالة الغالف الجـوي لـألرض يف  .تعاقب األحوال العادية والشاذة فيها

وكذلك املتوقع مسـتقبال مـن حيـث درجـة الحـرارة والضـغط الجـوي  ،الوقت الراهن
  . والرياح وغري ذلك

وذلك منـذ  ،الخطري عىل العمليات ولحالة الجو الراهنة أو املتوقعة األثر البالغ والدور
ويسعى القادة منذ القدم لالستفادة من حالة الجو  .أقدم العصور وحتى الوقت الحايل

ومحاولة استغالل فرتات تحسن الحالة الجوية مبـا يسـمح  ،لصالح قواتهم قدر اإلمكان
لفـاء ويعتـرب إنـزال الح ،أو القيام بعملية عسكرية هائلة ،بتوجيه رضبة شديدة للعدو

حيـث  ،عىل ساحل النورماندي الفرنيس يف الحرب العاملية الثانية مثال واقعيا عىل ذلك
تم اإلنزال بنجاح يف الوقـت الـذي مل تتوقعـه القيـادة األملانيـة بسـبب سـوء األحـوال 

   .الجوية آنذاك

وتعمل القيادات يف مختلف جيوش العامل عىل توفري املعلومات العلميـة املحدثـة       
  اصة بالطقس واملناخ ووضعها يف غرف العمليات وإدامتها ليسرتشدالخ
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كام تسعى القوات املسلحة لالستفادة مـن تقنيـات العرصـ يف  ،بها عند وضع الخطط 
لتكون األفضل عنـد مواجهـة عوامـل األحـوال  ،واملعدات واآلليات ،املالبس العسكرية

  .لعلمية لكل دولةويتوقف هذا األمر عىل اإلمكانيات املادية وا ،الجوية

وتهــدف الســطور التاليــة إللقــاء بعــض الضــوء عــىل عوامــل الطقــس الحرجــة        
  :عىل العمليات العسكرية  critical weather factors )الخطرية(

  : low visibilityالرؤية املتدنية 

الرؤية هي املسافة األفقية التي ميكن منها مشـاهدة أهـداف أو أجسـام معينـة        
ومـن الظـواهر  .فهي درجة شـفافية الهـواء بالنسـبة لبرصـ اإلنسـان ،ييزها بوضوحومت

 )الشـابورة(الضـباب والضـباب الرقيـق : والعنارص الجوية املـؤثرة عـىل مـدى الرؤيـة 
ومدى الرؤية هو املسافة األفقية التي ميكن عندها  .واملطر والغبار) العجاج(والسديم 

ويستعمل جهاز لتحديد . لألفق يف وضح النهار مشاهدة جسم كبري داكن اللون مقابل
  . transmissometerمدى الرؤية يدعى ترانسمسوميرت 

كيلـومرتات فائـدة للقـوات الصـديقة  3قد يكون يف تدين مدى الرؤية ألقل من          
واملنـاورة للقـوات التـي  center of gravityوميكن أن يخفـي مركـز الثقـل  .واملعادية

أمـا سـلبيات تـدين مـدى الرؤيـة  .وقد يزيد من فرص تحقيق املفاجـأة ،تقوم بالهجوم
  كام ُينقص تدين مدى الرؤية من فعالية . فهي إعاقة القيادة والسيطرة
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وكـذلك منطقـة ) Reconnaissance and) Surveillance R&Sاالستطالع واملراقبـة  
  .خالل الدفاع عىل وجه الخصوص) Target Area) TAالهدف 

  : surface windsحية الرياح السط

تعرف الرياح السطحية بأنهـا الريـاح التـيُ تقـاس عـىل سـطح محطـة األرصـاد         
يف حني أن الرياح بتعريفها الواسـع هـي الحركـة األفقيـة للهـواء فـوق سـطح  ،الجوية

   .األرض أو يف جّوها

وذلـك  ،الرياحميكن للرياح القوية أن تقلل من فعالية القوات املتحركة بوجه            
يف حني تتمتـع  ،والدخان والرمل واملطر أو الثلج عىل هذه القوات dustبإثارتها للغبار 

وعـىل ذلـك بإمكانهـا  ،القوات املتحركة مع اتجـاه الريـاح القويـة مبـدى رؤيـة أفضـل
كام تحد الرياح القوية من الطريان والعمليـات املحمولـة  .التحرك برسعة وسهولة أكرث

ومن اآلثار السلبية للرياح التي تزيد رسعتهـا  ).رات العمودية بشكل أسايسالطائ(جواً 
  :  )كم 1.85ميل بحري أي = العقدة (ساعة / عقدة  35عىل 

  .التسبب بإصابات بدنية يف األفراد -
  .تدمري وإلحاق أرضار باملواد واملنشئات -
  .غري حقيقية يةخلق ارتدادات رادار -
  .ا للرمالخفض مدى الرؤية بإثارته -
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  : precipitation )الهطول(التساقط 

ويسـقط  ،والـذي يتجمـع يف الغيـوم ،هو ما ينتج عن تكاثف بخار املاء يف الجو        
  .عىل األرض بشكل مطر أو ثلج أو بَرَد وما شابه

أي عـىل تحمـل حركـة  trafficabilityيؤثر التساقط عىل صالحية الرتبة للسـري          
كـام يـؤثر عـىل  ،ستخدام الطرق املعبدة واملمهدة عىل وجـه الخصـوصاآلليات دون ا

 tracked وعىل كثري من املعدات املتنوعة مـن مجنـزرة  ،وفعالية األفراد ،مدى الرؤية
واألرض  ،ويؤدي املطر الغزير إىل جعـل سـطح األرض غـري املعبـد .wheeledومدولبة 

ويؤدي تسـاقط  .للعبور أو املرور غري قابلة ،واملناطق خارج الطرق ،منخفضة املنسوب
 ،املطر والثلج إىل خفـض شـديد لفعاليـة وكفـاءة األفـراد بسـبب تقليـل مـدى الرؤيـة

وبزيـادة إرهـاقهم وشـعورهم  ،والتسبب بإزعـاج األفـراد وإحساسـهم بعـدم االرتيـاح
   .والتسبب مبشكالت بدنية ونفسية لهم ،بالتعب

  :ومن اآلثار الناجمة عن التساقط 

يف العمليـات  target acquisitionواكتسـاب الهـدف  ،معدل إسـقاط القـوات يتأثر -
  .وبأية كثافة ،بأي نوع تساقط ،املحمولة جواً 

وتتعـرض سـالمة الطـائرة  ،يف الطائرة rotor blades )املراوح(تتجمد الريش الّدوارة  -
  .وذلك يف عمليات الطريان ،freezingللخطر عند حدوث أي تجمد 
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وتتأثر جميع مستشعرات  )جيجا هريتز 10أكرث من (لية جميع الرادارات تتناقص فعا -
إن زاد معـدل  ،يف عمليـات الـدفاع الجـوي infrared sensorsاألشـعة دون الحمـراء 
   .ساعة/ سم  1.27التساقط السائل عىل 

إن زاد معدل التساقط السائل عىل  ،تتأثر الحركة عىل الشاطئ يف العمليات الربمائية -
  .ساعة/ سم  0.25

يف عمليـات الحـرب  audio sensorsومستشـعرات الصـوت  ،تتناقص فعالية الرادار -
  .ساعة/ سم  0.25إن زاد معدل التساقط السائل عىل  ،اإللكرتونية واالستخبارات

إن  ،ويتأثر تخزين املواد بشكل عـام ،تتأثر القدرة عىل الحركة وصالحية الرتبة للسري -
  .ساعة 12سم خالل مدة تغسل  5لسائل عىل زادت كمية التساقط ا

والجريـان املـايئ ويحـدث  ،ويتـأثر منسـوب األنهـار ،يتأثر انتخاب املواقع واختيارها -
ـــد  ،الفيضـــان ـــادة التزوي ـــأثر أعـــامل إع ـــدمري  resupplyوتت ـــدم والت وأعـــامل اله

demolitions، ضـية وغري ذلـك يف عمليـات املنـاورة األر  ،ومدى الرؤية ،وعبور األنهار
ground maneuver operations  سـم  0.25إن زاد معدل التسـاقط السـائل عـىل /

  .ساعة 12سم خالل مدة  5أو زادت كمية التساقط السائل عىل  ،ساعة
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ويتبــدد  ،تنظــف بالغســل العنــارص املســتعملة يف الحــرب الكيامويــة والجرثوميــة -\
  . وبأية كثافة ،بأي نوع تساقط ،الدخان املستعمل

سـالح  antennasب عىل حـدوث أي تجمـد إلحـاق الرضـر مبعـدات وهوائيـات يرتت -
   .كام يقل تحّمل الهوائيات لتأثري الرياح عليها )الالسليك(اإلشارة 

ويَُحـَدد عـادة  ،هو مقدار الغيوم يف سامء منطقة معينة cloud cover: غطاء الغيوم 
غيوم ومقدار التغيّم وارتفاع ويؤثر نوع ال .وهناك مقياس آخر يعتمد األعشار ،باألمثان

هو املسافة بني أسـفل الغيمـة وسـطح  ceilingوسقف الغيمة  ،قواعد الغيوم وقممها
ومن  aviation operationsكل ذلك يؤثر عىل عمليات الطريان  ،األرض تحتها مبارشة

  :ذلك 

بطـائرات الجنـاح ) Close Air Support) CASيتطلـب اإلسـناد الجـوي القريـب  -
وإن كان باإلمكان عمل الطـائرات عـىل ) مرت762(قدم  2500سقف غيوم أقله  الثابت

أمـا التهديـد بتعـريض مهـام طـائرات الجنـاح الـدوار أي العموديـة  .ارتفاع دون ذلك
كـام يـؤثر  .)مرت100(قدم  300وإعادة التموين الجوي فيقع عند سقف غيوم  ،للخطر

العمليـات التـي يشـرتك ( ground operationsغطاء الغيوم عىل العمليـات األرضـية 
أو يعـزز مـن  ،حيث يقلل من اإلضـاءة الطبيعيـة والرؤيـة )فيها الجيش بشكل رئييس

  .تأثري اإلضاءة االصطناعية بعكسه لألشعة
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  :temperatureand  humidityالحرارة والرطوبة 

ة وتعتمـد درجـ. وتقاس بـالرتمومرت ،درجة الحرارة هي درجة سخونة جسم ما          
حرارة منطقة ما عىل درجة عرض املكان ومقدار ارتفاعـه عـن سـطح البحـر، ومقـدار 

ــرى ــل أخ ــه وعوام ــده عن ــو .بع ــاء يف الج ــار امل ــة بخ ــة  ،والرطوبةهيكمي ــا الرطوب أم
بـني مقـدار ) يعرب عنه عادة بالنسبة املئويـة(فهي معدل  relative humidityالنسبية

واء وكمية البخار التي ميكـن أن تجعـل الهـواء بخار املاء املوجود فعال يف كمية من اله
ويبدو أثر درجة الحرارة ونسـبة الرطوبـة عـىل النحـو . مشبعا عند درجة حرارة معينة

  :التايل 

  . لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة أثر مبارش عىل أداء األفراد واآلليات عىل حد سواء -

وبإصـابة  ،الشـمس والجفـاف تتسبب درجة الحرارة املفرطة بإصابات لألفراد كرضبة -
  .محركات اآلليات بالتآكل واالحتكاك مام يؤدي إىل توقف املعدات عن العمل

تتسبب درجات الحـرارة املنخفضـة جـدا بزيـادة إصـابات الطقـس البـارد كالتجمـد  -
كام تتسبب بتعطيل أنظمة التربيد واملحركات ومن ذلك تجمـد مـاء  ،وعضات الصقيع

  حيث يؤدي تجمد املاء يف املشع إىل radiatorsت أو سوائل تربيد املشعا
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كرسه ومتزقه وبذلك تفقد اآللية نظام تربيدها وسرتتفع درجة حـرارة املحـرك رسيعـا  
اآلليـات مـن  lubricationsكام تتناقص فاعليـة مزلقـات  ،مام يصيبه بالعطب رسيعا

 .ية إىل حـد كبـريمام يؤدي يف نهاية األمر إىل زيادة املتطلبات اللوجست ،زيوت وشحوم
هذا وتعمل الجهات املنتجة ألنظمة تربيد املحركات وللزيـوت والشـحوم عـىل تطـوير 

ورغم ذلك تبقى حـدود صـالحية  ،منتجاتها لتالئم األحوال الجوية يف البيئات املختلفة
  .هذه األنظمة واملواد قامئة

 ،دسـة للمواقـعيف انتخـاب سـالح الهن%  35تؤثر زيادة نسبة الرطوبة إىل أكـرث مـن  -
 ،حيث تؤثر الرطوبة املرتفعة عىل سالمة املعـدات ،سواء مبا يتعلق باملعدات أو األفراد

  .وكذلك راحة األفراد ،ودقة أداء األجهزة

يف  ،تؤثر الرطوبة املرتفعة جدا يف زيادة فعالية األسلحة الجرثومية وزيـادة انتشـارها -
   .حني يعمل الجفاف عكس ذلك

والتي  ،بوجه عام واملرتفعة بوجه خاص بتلف األدوية والعقاقري الطبيةتؤثر الرطوبة  -
درجـة  20وال تزيـد درجـة حرارتهـا عـىل  ،يجب حفظها يف األمـاكن املظلمـة والجافـة

  .مئوية
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  : ressurePtmospheric Aالضغط الجوي 

يعطي علم األرصاد الجوية وخرباء الطقس أهمية كبـرية للضـغط الجـوي سـواء         
ويتـأثر الفـرد وأنشـطته املختلفـة  .ىل سطح األرض أو عـىل ارتفاعـات متفاوتـة منـهع

ومـن ذلـك إخـتالف السـيطرة عـىل  ،كام تتأثر بعض املعدات بـذلك ،باختالف الضغط
الضغط يف طائرات الجناح الـدوار عـن طـائرات الجنـاح الثابـت مـن طـائرات مقاتلـة 

أمـا الثانيـة فيتوقـف  ،وي يف األوىلإذ ال توجد سيطرة عىل الضغط الجـ .وطائرات نقل
وإن كانـت بشـكل عـام  ،األمر عىل نوع الطائرة ومقدار االرتفاعات التي ستحلق فيهـا

حيث يحتاج فيهـا الطـاقم إىل  ،ذات قدرات عىل ضبط الضغط والسيطرة عليه داخلها
ومـن ذلـك تطلـب اسـتخدام طـواقم الطـائرات  .ومسـتلزمات لتنفسـه ،أجهزة خاصـة

ما شابهها بزة خاصة ذات مزايا وخصائص معينة تحول دون نقـص دم الفـرد املقاتلة و 
هـذا إضـافة  ،وعـدم تجمـع دمـه يف أسـفل جسـمه ،يف منطقة الـرأس وأعـىل جسـمه
وهذا بسبب طبيعة عمل الطائرة املقاتلة من حركـة  .الستعامل قناع يزوده باألكسجني

  .ة زمنية قصريةومناورة والتنقل من تحليق شاهق ومنخفض والعكس خالل فرت 
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  الظواهر الجوية الكهربائية وآثارها العسكرية

وتأخـذ شـكال  ،الظواهر الجوية الكهربائية هي ظواهر كهربائية تحدث يف الجو         
يحتـوي الجـو عـىل سـاحات  .كام يف الربق والرعد والشفق القطبـي ،مرئيا أو مسموعا

وتكـون قواعـد الغيـوم  ،يـة موجبـةإذ تكون األرض ذات شحنة كهربائ ،كهربائية قوية
فولـت  100ويقّدر فرق الجهد الكهربايئ الوسطي يف الجو  ،ذات شحنة كهربائية سالبة

عنـد  2م/ فولـت  1000ويزداد هذا الفرق ليصـل إىل أكـرث مـن  ،يف املرت املربع الواحد
  .ويحسن التعرف عىل أهم هذه الظواهر .حدوث العواصف واألعاصري

  :Storms Electrical ية العواصف الكهربائ

وترتافـق يف شـكلها النمـوذجي  ،تتألف العواصـف الكهربائيـة مـن بـرق ورعـد         
مـزن ركـامي  )سـحابة(وتتشكل كـل عاصـفة يف غيمـة  .بتساقط مطر غزير وما نحوه

ويـرتاوح قطرهـا بـني ميـل واحـد  ،Cbاملعروفة اختصـارا  cumulonium )ركام مزين(
  .)مرت7,600(قدم  25,000وبارتفاع نحو  )كم 8(أميال  5و  )كم 1.8(

  : Lightningالربق 

 ،وهو يسبق الرعد ،أو من الغيوم إىل األرض ،تفريغ كهربايئ ضمن الغيوم نفسها        
  وتعترب .وإن حدث التفريغ بني قاعدة الغيمة وسطح األرض يسمى صاعقة
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 .ث الـربق والصـواعقغيوم املـزن الركـامي سـابقة الـذكر هـي الغيـوم املالمئـة لحـدو  
لـذلك يشـاهد فـور  )ث/ ميـل  186,000(ثانية / كم  300,000ويتحرك الربق برسعة 

مـام يـوفر  )ثـواين 5/ ميـل واحـد (ثواين  3/ وينتقل الصوت برسعة كم واحد  ،حدوثه
إذ ميكن عد الثواين فـور رؤيـة ومضـة الـربق وحتـى  ،طريقة ملعرفة بُعد حدوث الربق

يكون الناتج هو مقدار بعد العاصـفة  3سمة عدد الثواين عىل وبق ،سامع صوت الرعد
أو أكرث خاصة ) ميل 50(كيلومرتا  80وميكن مشاهدة الربق ليال من بعد . بالكيلومرتات

  .عىل املحيط والبحر

  : Thunderboltالصاعقة 

ذات شـحنة كهربائيـة  )مـزن ركـامي(تفريغ كهربايئ بني قاعـدة غيمـة رعديـة          
ومن الغريب أن عـرض الصـاعقة  .سطح األرض ذي الشحنة الكهربائية املوجبةسالبة و 

وتـؤدي عنـد حـدوثها إىل  ،كيلـومرتا 50سنتيمرت يف حني بصل طولها نحـو  2.5أقل من 
مـام يـؤدي إىل  ،درجة مئويـة 30,000رفع درجة حرارة الجو الذي تخرتقه إىل أكرث من 

ليتحـول  ،ويا يرتدد بـني الغيـوم املجـاورةمتدد الغاز بشكل هائل محدثا صوتا هائال مد
وتختلف الصاعقة عن الربق كام سبق ذكره يف أن حدوث التفريـغ الكهربـايئ  .إىل رعد

  .يف الصاعقة يكون عىل األرض
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  : Thunderالرعد 

فهـو صـوت  ،صوت شديد ينتج عن تصادم جبهتان هوائيتان عقب وميض الربق        
 5(وميكن سـامع الرعـد عـادة مسـافة كيلـومرتات  .الربقالتفريغ الكهربايئ الناتج عن 

  ).أميال

  : Thunderstormالعاصفة الرعدية 

إذ أنها تفريغ كهربايئ فجايئ يظهر بومضـة ضـوئية هائلـة  ،ظاهرة جوية كهربائية      
ويصـاحب  ،وبسـقوط زخـات شـديدة مـن املطـر )الرعـد(وصوت شديد حاد  )الربق(

كـام  ،وتحدث العواصف الرعدية خالل أقل من سـاعة .دالعاصفة الرعدية حدوث الَربَ 
وهي وإن كانت مشوقة ومسلية عنـد مشـاهدتها إال  .تحدث عادة يف الربيع والصيف

وميكن ألي غيمة رعديـة كبـرية إطـالق باليـني  .أنها قاتلة إن تعرض اإلنسان لصواعقها
وميكن  .حريق كبري وهي من القدرة مبا يكفي إلشعال ،الفولتات من الطاقة الكهربائية

القول أن عاصفة رعدية واحدة اعتيادية ميكنها أن تطلق ما يعادل الطاقة التي يطلقها 
   .طن من الفحم الحجري 70000استهالك 
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  اآلثار العسكرية

قد ال يكون من األمور الهامة بالنسبة للعسكريني معرفة كيفية حـدوث العواصـف     
وميكن  ،معرفة آثارها وكيفية التعامل معها ومع آثارهاالكهربائية بالقدر الذي يعنيهم 

  :أن تبدو بعض هذه اآلثار كام ييل 

  :عمليات الدفاع الجوي  *

وتتأثر أنظمة االتصاالت  .تؤثر العواصف الكهربائية عىل فاعلية املنظومات اإللكرتونية
  .وكام تؤثر عىل خزن وحامية منظومات الصواريخ ،والرادار

  : عية عمليات املدف* 

تؤثر العواصف الكهربائية والرعد بالحّد من التعامل مـع نقـل وتوزيـع ومناولـة        
   .الذخائر

  : عمليات الطريان والهجوم الجوي *

تؤثر العواصف الكهربائية والرعد يف كونها تشكل خطـرا عـىل عمليـات الطـريان        
ئيـة والـربق مـن أسـباب ويعترب أي حدوث للعواصف الكهربا ،داخل الطائرة وخارجها

ويحد من تزويدها بالوقود كونه مادة قابلة بـل رسيعـة االشـتعال  ،تأثر أداء الطائرات
  وكذلك عملية إعادة ،ومقدار ما يعول عليه من أنظمة اتصاالت
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  .إضافة ألمور السالمة بالنسبة لألفراد ،وألنواع بعينها من الذخائر ،تسليح الطائرات 

  : لكرتونياتمعدات االتصاالت واإل *

تؤثر العواصف الكهربائية والرعد مبـا تسـببه مـن تـداخل مـع أجهـزة الالسـليك            
إن  HFوأكرث ما يكون التداخل يف شارات عاليـة الـرتدد  ،واالتصاالت السلكية )الراديو(

كـام قـد تعطـل التوافـق واملزامنـة لبيانـات وسـائط  )أميـال 3(كم  4.8وقعت ضمن 
  .يلحق تلفا أو عطبا يف بعض األجهزة كام قد .االتصال

  :عمليات االستخبارات  *

كـام تـؤثر  ،تؤثر العواصف الكهربائية والرعد عىل فاعلية املنظومـات اإللكرتونيـة      
كام يؤدي أي حدوث للعواصف  .واالتصاالت السلكية )الراديو(عىل البث عرب الالسليك 

إىل تعـرض سـالمة األفـراد ومعـداتهم  )أميـال 3(كـم  4.8الكهربائية والـربق يف مـدى 
  .أيضا لبعض األجهزة دقيقةوتعطى قراءات غري  ،وتنطلق إنذارات غري صحيحة ،للخطر

  :العمليات اللوجستية  *

تعرض العواصف الكهربائية والرعد للخطـر املخـزون والتعامـل معـه مـن نقـل         
  .للذخائر والوقود
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  :عمليات الحرب النفسية * 

 ،مكـربات الصـوت )قابلية السـمع(لعواصف الكهربائية والرعد من مسموعية ا         
  .كام تؤدي للتداخل مع بث الالسليك

  :عمليات القوات الخاصة  *

إىل تنـاقص  )ميـل 3.1(كـم  5يؤدي حدوث العواصف الكهربائية والـربق ضـمن        
  .وإىل تعرض سالمة األفراد ومعداتهم للخطر ،قوة االتصاالت

  :راد األف *

يرجع العلامء التأثريات الكهربائية الجوية عىل جسـم اإلنسـان إىل زيـادة دخـول        
 .ومشاركتها يف العمليات اإلستقالبية التـي تحـدث فيـه ،الشوارد الكهربائية إىل جسمه

فالشـوارد  ،ومن الجدير بالذكر أن لكل الشحنات املوجبـة والسـالبة تأثرياتهـا الخاصـة
وتخـريش يف  ،ريا سيئا عىل صحة اإلنسان من صداع وضيق يف التنفساملوجبة تظهر تأث

وتؤدي زيادتها يف الجـو إىل شـعور اإلنسـان  ،مخاطيات الحلق والبلعوم وبحة بالصوت
   .بالضيق والضجر، هذا إضافة ملا سبق ذكره يف السطور السابقة
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  الصفات واملحددات العسكرية للصحراء 

فقد كان للصـحراء  ،لصحراء من حيث تعريفها وأنواعهايحسن إيضاح املقصود با       
مام يتطلـب تقنيـات وتـدريبات  ،وال يزال دورا هاما يف سري العمليات الربية وإسنادها

وتّعرف الصحراء جغرافيا بأنها منطقة جرداء أو شبه  .ومعدات خاصة تتالءم وطبيعتها
تكـون الصـحراء مـن حيـث جرداء نباتيا بسبب قلة األمطار أو ندرتها، وعىل ذلك قـد 

ومن حيث منسوب وشكل سطحها قد  ،مكونات سطحها رملية أو صخرية أو غري ذلك
ومن حيث درجة الحرارة قد تكون حـارة أو بـاردة  ،تكون سهلية أو جبلية أو غري ذلك

وتعتــرب الصــحاري الحــارة واملعتدلــة أكــرث شــهرة مــن الصــحاري البــاردة  .أو معتدلــة
وبكونهـا  ،وحقول وآبار النفط يف بعض منهـا ،يف قلب العامل واملتجمدة بسبب موقعها

وتهـدف  .شهدت حروبـا ومعـارك حاسـمة وهامـة منـذ العصـور القدميـة وحتـى اآلن
  .السطور التالية إىل التعريف بصفات ومحددات الصحاري الحارة واملعتدلة

  :أما أهم عوامل تكّون الصحاري الحارة واملعتدلة فهي 

املؤثرات البحرية واملحيطيـة بحيـث ال تصـل هـذه املـؤثرات مـن  بعد املنطقة عن. 1
  .رياح رطبة وملطفة للحرارة إليها

   



65 
 

  

وبـذلك تقـع  ،وجود جبال حاجزة تفصل بني املحيطـات والبحـار واملنطقـة املعنيـة. 2
   .وهي منطقة ال تصلها األمطار" منطقة ظل املطر " ضمن ما يسمى 

ملاء إىل املنطقة بسبب عدم توزع مناطق الضغط عدم اتجاه الرياح املحملة ببخار ا. 3
إذ تتجه الرياح دوما من منـاطق الضـغط املرتفـع إىل منـاطق  ،الجوي التوزع املناسب

   .الضغط املنخفض

  :الصفات 

كـام ميكـن أن تتسـبب يف  ،وغري مريحة إطالقا ،تشكل الصحراء بيئة معيشية قاسية. 1
وعىل القـوات التـي سـتعمل يف هـذه  .فيها مقتل القوات غري املدربة واملؤهلة للعمل

ويالحـظ أن  ،الصحاري أن تّعد اإلعداد الجسامين والنفيس ملواجهـة تحـديات الصـحراء
دوال تشرتط للعمل يف الصحراء فحوصا طبية تصدر مبوجبها شهادة لياقـة طبيـة تفيـد 

ا مـع كام تقوم دول أخرى بإجراء عمليات تكيف وتـأقلم لقواتهـ .لياقة صاحبها للعمل
ومـام  .الظروف الصحراوية قبل إرشاك هذه القوات بعمليات عسكرية واسـعة وكبـرية

من العـراق إىل بالدهـم 12/7/2003يجدر ذكره إعالن إعادة مثانية جنود دمنركيني يوم 
  ). م46(بسبب االرتفاع الشديد يف درجة الحرارة 
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لكنها  ،يئة ودرجة الحرارةتتشابه الصحاري الحارة أو الصحاري املعتدلة يف أحوال الب. 2
والصحاري مناطق جافة قاحلـة وتتفـاوت مـن جبـال  ،تختلف يف تركيب أرضها ونباتها

وال تـوفر فـرص الحيـاة العاديـة الفتقارهـا  ،مرتفعة إىل مساحات رملية وسباخ ملحية
وتكون التجمعات السكانية إن وجـدت متنـاثرة ومتباعـدة وأقـرب مـا  ،للمياه العذبة
  . كام تفتقر لطرق املواصالت بأنواعها ،املاء تكون ملصادر

 50إذ ترتفع صيفا لتصل ملا يرتاوح بني  ،تصل درجة الحرارة يف الصحراء حد التطرف. 3
ــة  ــة مئوي ــة  ،)ف158(م  70و) ف122(درج ــنخفض إىل دون درج ــتاء فت ــا يف الش أم

أدناها خالل ويتجاوز املدى الحراري اليومي أي الفرق بني أعىل درجة حرارة و  .التجمد
 5علـام أن درجـة الحـرارة التـي تزيـد أو تقـل بنحـو . درجـة مئويـة 20ساعة نحو 24

تعترب درجة حرارة غري مناسبة و غري مريحـة للكثـري ) ف 70(م  21درجات عن درجة 
   .من البرش

يؤثر الجو الحـار عـىل الحركـة العاديـة لآلليـات املقاتلـة وعمـل األسـلحة وأنظمـة . 4
   .االتصاالت

الرؤيــة األفقيــة عــادة ممتــازة يف الصــحراء مــام تســمح مبقــدار جيــد مــن الرصــد  .5
observation  من مراقبة منتظمة بالوسائل البرصية وغريها ألغراض جمع  
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أي املنـاطق التـي  fields of fireكـام تتـيح مـدى جيـدا لسـاحات الرمـي  ،املعلومات
  .تغطيها رماية سالح أو أسلحة بصورة مؤثرة من موضع معني

وهــي  camouflageيــؤدي افتقــار الصــحراء للنبــات إىل ضــعف إمكانيــة التمويــه . 6
مام يرتتب عليه اللجوء  ،التدابري املتخذة إلخفاء األفراد والعدة والعتاد من رصد العدو

   .إىل التمويه مبستلزمات ومعدات اصطناعية مكلفة

 ،ول جارفـة مفاجئـةوتتسـبب بسـي ،تكون األمطار الساقطة يف أحوال نـادرة غزيـرة. 7
ويف ذلـك أخطـار شـديدة عـىل األفـراد  ،ويرتفع منسوب املاء يف األودية الجافـة عـادة

  .واملعدات

/ كـم  115تصل قوة الرياح يف الصحراء أحيانا إىل قوة إعصار الهاريكني أي أكرث من . 8
وتصــبح الحيــاة تقريبــا ال تطــاق بســبب الغبــار والرمــل  ،)ســاعة/ عقــدة  64(ســاعة 

وتحـد مـن الرؤيـة بدرجـة  ،ناثرين وتصعب الحركة وأعامل الصـيانة بدرجـة كبـريةاملت
   .كبرية جدا

  :املحددات 

تستهلك الوحدات العسكرية العاملـة يف املنـاطق الحـارة كميـات أكـرب مـن املـواد . 1
  ،وقطع غيار أكرث من مثيالتها العاملة يف الصحاري واملناطق املعتدلة ،القتالية
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يانة والفحوصات والخدمة الدورية لآلليات واملعـدات أكـرث رضورة وتصبح أعامل الص 
  .وأهمية

  . التزود باملياه هام جدا تبعا للفقر يف مصادر املاء ولزيادة االستهالك. 2

  .تصعب التخفية والسرت تبعا لالفتقار للغطاء النبايت. 3

  ).الطويل(تعيق املساحات الرملية الواسعة واملنبسطة وتحد من الدفاع الخطي . 4

يرجح أن تُكشف الوحدة العسكرية ويُعرف موقعها عند تحركها نتيجة الغبار الذي . 5
   .تثريه

ولنقاط بارزة سهلة التمييز عىل أرض املنطقـة  ،إبطاء الحركة بسبب االفتقار للطرق. 6
  .ولصعوبة املسري عىل الدروب واملسالك )نقاط املرجع(للمالحة 

األعايل تأثري سلبي عىل قدرة الرفع يف طائرات الجناح الـدوار لدرجة حرارة الهواء يف . 7
rotary wing aircraft )وكذلك قدرة طائرات النقل غـري النفاثـة  )الطائرات العمودية

  .وكلام ارتفعت درجة حرارة الهواء املحيط بالطائرة تناقصت حمولة الطائرة
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ولـن  ،ئرات العموديـةميكن للرياح الصـحراوية الشـديدة أن تتسـبب بهبـوط الطـا. 8
  . تتمكن من اإلقالع ثانية إال بعد تحسن حالة الجو وعودة الرياح إىل رسعتها املقبولة

  أهمية الجغرافيا العسكرية كخلفية علمية للجيوسرتاتيجية

توقع " جغرايف"يتمتع الجغرايف يف أوروبا مبكانة هامة يف مجتمعه، ليس ألن كلمة       
السكان بل ألن الثقافة العامة لهؤالء السكان ساعدتهم عـىل نوع من الرهبة يف عقول 

إدراك دور هذا الجغرايف يف صياغة املكان وبالتايل يف نشؤ وتطور عظمة األمة، وكـذلك 
إلدراكهم يف نفس الوقت، بأن الجغرايف كان له الدور األكرب يف توثيـق مواقـع وحركـات 

أي أنهـم . ليـة، متتاليـة مـع الـزمنجيوشهم االسـتعامرية وتوثيقهـا خرائطيـاً بدقـة عا
يستشعرون من وراء الجغرايف تلـك املهنـة التـي هيكلـت ماضـيهم البعيـد والقريـب، 
وساهمت يف غناء أوروبا االستعامرية وأدت إىل تكوين عظمتها العسكرية واالقتصادية 

  .حتى منتصف القرن العرشين

رية، شكل أصـول الحضـارة التـي والجغرايف األورويب بعد انقضاء الفرتات االستعام      
يحمل سطح األرض أشكال بصامتها وتعكس بـاع الجغـرايف الـذي مهـد هـذا السـطح، 
كونه مهندسا للمجال، لتحضري القاعدة التي سمحت لتلك املجتمعات بتطـوير مرافـق 

  .اقتصادهم الزراعي والصناعي والخدمي

   



70 
 

  

ة أداة، وهـي تحتـوي عـىل فالجغرافيا ليست هدفاً بحد ذاتها، بـل هـي وسـيل          
الكل، والكل املريئ وامللموس واملحسوس من سطح األرض الذي يعـيش عليـه اإلنسـان 

الجغرافيـا "ومع بداية عرص النهضـة دعيـت الجغرافيـا بعلـم . ويحيا، يشكل الجغرافيا
ألنها أم العلوم السائدة التي اهـتم بهـا اإلنسـان حيـث كانـت جميـع الدراسـات " األم

وذلك حتى أواسط القرن التاسع عرش، الـذي " جغرافيا"تعلقة باألرض هي واألبحاث امل
عــرف البــدايات الحقيقيــة لتخصــص العلــوم ومتيزهــا وتفردهــا عــن بعضــها الــبعض 

  .بالتسمية، وبحقل الدراسة، وباملنهجية، واألهداف

فـإن الجغرافيـا إذن  ،SPACE"(1(املكان "فإذا كان حقل الدراسة الجغرافية هو        
هي القاعدة األرضية لكل أعامل البرش منذ بدايـة الحضـارات القدميـة، وسـطح األرض 
يحمل آثار عمل البرشـ التـي تعكـس مقـدار تطـورهم يف مختلـف العلـوم وبـراعتهم 

  .الحربية والبنائية

فالجغرافيــا كانــت منــذ أن بــدأت الحضــارات األوليــة والزالــت هــي البوتقــة           
العســكرية لإلنســان يف صــياغة خططــه الهجوميــة أو خططــه  األساســية لإلســرتاتيجية

جوسـتاف ليـون (لقد استعرض أحـد الضـباط الجغـرافيني الفرنسـيني وهـو . التكنيكية
ــوكس ـ ــا ) ,GUSTAVE-LEON NIOX 1921 - 1890ين ــن الجغرافي ــه ع يف كتاب

  الحربية بإسهاب دور الجغرافيا يف الحروب، وهو الذي أرىس مفاهيم
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جغرافيا الحربية، وبدأت هذه املبادئ بـالتطور مـع نهايـة الحـروب وأسس ومبادئ ال 
العســكرية يف الفــرتة النابليونيــة، وبــدأت بــاقي الــدول األوروبيــة كإيطاليــا، والنمســا، 
ـا، وروسـيا تسـتفيد مـن الفكـر الجغـرايف الحـريب الفرنيسـ القـايض  والربتغال، وسويرس

مـن أجـل اسـتخدامها واالسـتفادة بالتعرف الجيد عىل مختلف عنارص جغرافية املكان 
ــاخ، والهيــدرولوجيا  ــة "منهــا لألعــراض العســكرية، فأشــكال التضــاريس، واملن جغرافي

، وجغرافية النبات، تشكل قواعد العمل الرئيسة يف التحليـل "املجارى املائية السطحية
  .الحريب لألغراض الدفاعية والهجومية عىل حد سواء

دورهـا، فقـد قامـت املـدارس والكليـات العسـكرية  وألجل أن تـؤدي الجغرافيـا       
الكربى بتدريس الجغرافيـا الحربيـة وأصـولها وقواعـدها وهـذا األمـر يعنـي ويعكـس 

كيف ال، والجميع قادر الشعور بالكيفية ! أهمية العلوم الجغرافية لألغراض العسكرية
بع لهـا وهـي التي قامت بها مختلف وزارات الدفاع يف العامل القديم بتطـوير أهـم تـا

التوابع املتمثلة يف الخدمات الطبغرافية، التي تدعى بـإدارات املسـاحة العسـكرية، أو 
املديريات الطبوغرافية، أو املعاهد القومية الجغرافية كام يف العاصمة باريس، وكيـف 

الطبغرافيـة بـأداء دورهـا يف  )الجيوديزيـة ( قامت هذه اإلدارات واملعاهـد املسـاحية
عنارص سطح األرض خرائطيًـا ومبقـاييس عـدة، وضـعت بدايـة لخدمـة  متثيل مختلف

األغراض العسكرية وأصـبحت يف الوقـت الحـارض تخـدم مختلـف النشـاطات املدنيـة 
  .لإلنسان
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وليك يتمكن العسـكريون مـن تنفيـذ خططهـم، فكـان البـد مـن السـيطرة عـىل        
ح دون الـتمكن منـه جغرافية سطح األرض، فكيف ميكن السيطرة عىل جغرافية السط

بواسطة الخرائط العلمية الفنية عالية الدقة يف التنفيذ، األمر الذي أضفى ويضفي عىل 
العلوم الجغرافية، هذا البعد الفنـي الرائـع الـذي طورتـه الجغرافيـا بواسـطة علومهـا 

  .الكارتوجرافية املختلفة

من عرشـ لقد سيطرت الجغرافيا عىل الفكر العسكري للغرب طوال القـرن الثـا
والتاسع عرش وحتى منتصف القرن العرشين، وكانـت الجغرافيـا الحربيـة توحـد هـذا 
الفكــر العســكري الغــريب، وكــذلك الرشــقي، أي كانــت تشــكل عامــل مشــرتك للفكــر 

وألسـباب تتعلـق بأسـاليب الكشـف . االسرتاتيجي العسـكري للقـوى الكـربى يف العـامل
امل بعد الحرب العاملية الثانية، ومنها الكشف املتطورة فيام وراء الحدود التي عرفها الع

الراداري املحمول بواسطة الطائرات واألقامر الصـناعية، تطـور املسـح األرض بواسـطة 
األقامر الصناعية، وتطورت آليات املسح الفضايئ والجوي الرقمي واستخدام الحواسيب 

تهـا الحربيـة، يف آليات الكشف والتحليـل، جعلـت الجغرافيـا بدايـة تتجـرد مـن أهمي
وتحولت الدراسات واألبحاث الجغرافية من أهدافها لتستقر " جغرافيا مدنية"ولتصبح 

عند تطوير واستخدام سطح األرض االستخدام األمثل، وتحـول الجغـرايف مـن مهنـدس 
حريب للمكان اىل مهندس تخطيطي للمجـال، ويف نفـس الوقـت أدى إىل تـرجيح كفـة 

  طبيقات الحرضية عوًضا عن التطبيقات الحربية العلوم الجغرافية باتجاه الت

   



73 
 

  .وبداية القرن العرشين 19و 18التي كانت سائدة يف القرنني 

لقد عرفت الجغرافيا الحربية ذروتها يف القرن التاسع عرش، ففي إيطاليـا تؤكـد 
ذلك وبأن الجغرافيا كانت أهم مركبة يجـب أن تـدرك يف " Ferrucio Botti"دراسات 

ية، ويف الواقع وتأثرت املدرسة الفرنسية العسكرية باملدرسـة االيطاليـة الفنون العسكر
واشتهر يف فرنسا عدد يف كبار الضباط الـذين تخصصـوا يف الجغرافيـة الحربيـة خاصـة 

ــة  ــيس ) م1871-1870(بعــد الحــرب الفرنســية األملاني ــال ول ومــنهم عــىل ســبيل املث
هامـة يف الجغرافيـا الحربيـة الذين قاما بتـأليف موسـوعة "Marga"و " Niox"الحرص

  .الفرنسية وقاما بتدريسها حتى نهاية الثالثينات من القرن العرشين

أما سويرسا فقد كان لها باع كبري يف الجغرافيا العسكرية الحربية التـي طورهـا          
الـذي كـان " Arnold keller"وساهم يف بلـورة أهميتهـا يف املعـارك الحديثـة العقيـد 

ان الجيش السويرسي، قـام بـدوره بتـأليف مرجـع يف الجغرافيـا العسـكرية رئيساً ألرك
م، وكان يعتقـد بـأن 1922و 1906بني عامي ) جزء(كتاب  34لسويرسا وهو مكون من 

  حربيةالدول األوروبية لن تحرتم كون سويرسا دولة محايدة غري 
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عبور الجيـوش وغري عدوانية، وبأنها ستتعرض للعدوان املبارش أو ستستخدم أراضيها ل 
  .املتحاربة

وهكذا نجد بـأن لكـل دولـة أوروبيـة عـدد مـن الجغـرافيني العسـكريني الـذين        
ساهموا يف وضع اسرتاتيجيات دفاعية هامة عن بالدهم أخذ بعني االعتبـار الخصـائص 
الجغرافية داخل املجال الوطني، وكذلك أخذا بعني االعتبار رشوط املوقـع وخصائصـه، 

ـــا أعـــامل " Gunnar Aselius"نجـــد يف الســـويد أعـــامل ونســـتطيع أن  ويف روماني
"Tudorel Ene " ويف الربتغال أعامل"Toao Vieira Borges ."  

وال يستطيع أحد الجزم بأن الجغرافيا الحربية هي جغرافيـا أوروبيـة فـإن عـدد         
م 2002و 1867كبري من الدراسات الجغرافيـة العسـكرية ظهـرت يف كنـدا بـني عـامي 

والتي تؤكد بأن املدرسة الجغرافيـة العسـكرية الكنديـة بعـد تأثرهـا بـالفكر الفرنيسـ 
  .تحولت إىل التأثري بالفكر األنكلوساكسوين األمرييك

وبالرغم من تراجع كفة الجغرافيا الحربية يف الغـرب لتحـل محلهـا الجغرافيـا           
ات أهميـة خاصـة يف مجموعـة املدنية أو الحرضية، فقد بقيـت الجغرافيـا الحربيـة ذ

ــا  ــني وكوري ــان، والص ــكريني يف الياب ــرين العس ــدى املفك ــة ل ــيوية وخاص ــدول األس ال
يف اليابان تثبت بأن من أهـم أهـداف " Kyoichi Tachi Kawa"وأندونسيا، دراسات 

  "Space"الجغرافيا الحربية يف اليابان تكمن يف تنظري املجال 
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أو هجومية وأقرت قيادة أركـان الجـيش اليابـاين  ألغراض إسرتاتيجية تطبيقية دفاعية 
  .1941أهمية الجغرافيا الحربية من خالل هذا التعريف منذ عام 

الدراسات واألبحاث يف الجغرافيا الحربية أو العسكرية التـي عرفـت ذروتهـا يف          
أدت إىل تطوير علوم عسكرية هامة منشقة أو متفرعـة منهـا وخاصـة علـم  19القرن 

أو الجغرافيــا اإلســرتاتيجية ـ فــام هــي أصــول هــذه " Geostrategy"يوســرتاتيجية الج
  .الجغرافيا ومفاهيمها

  :الجيوسرتاتيجية

التغــريات املالحظــة يف الفنــون الحربيــة واألدوات االلكرتونيــة املســتخدمة بهــا          
املوسـع  لعمليات الكشف املكاين، وللكشف فيام وراء الخطوط باإلضافة إىل االستخدام

آلليات القتال عن بعد ولوسـائل التـدمري الشـامل غـري اإلسـرتاتيجية، ومختلـف أنـواع 
الحــروب اإلعالميــة املتطــورة، وااللكرتونيــة، وحــروب املحــارصة السياســية واملحــارصة 
االقتصادية، والتجليات التي أدت اىل تطور آليـات الحـروب االقتصـادية، نـاهيكم عـن 

جسسـية العسـكرية منهـا واالقتصـادية، القامئـة حتـى بـني حرب النجوم، والحروب الت
الدول الصديقة، جعلت الجيوسرتاتيجية تتخـذ لنفسـها أبعـاد عمالقـة تتعـدى حـدود 
القارات لتشمل العامل أجمع وتعتـرب األرض بأنهـا ميـدان واحـد للعمليـات، وأنـه عـىل 

  املفكرين املتخصصني يف الجيوسرتاتيجية أن يتدربوا 
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الكوين، بالرغم من كون هذا املرسح العاملي للعمليات الذي هو ميدان  عىل هذا البعد
، هو مرسح مركب بداخله يحتوي عـىل عـدد مـن 21الجيوسرتاتيجية مع مطلع القرن 

املستويات السياسية واالقتصادية الخاصـة بعالقـة الـدول مـع بعضـها الـبعض، تحـدد 
بينهـا مـن حيـث األهميـة، ومـن أمناط املسارح الرئيسة للعمليات، التي تتفاوت فيام 

حيث النتائج املتولدة عن انتهاء أو وصـول إحـدى العمليـات اىل أهـدافها الجزئيـة أو 
  .الكلية

ونستطيع عىل سبيل املثال، مقارنة مرسح العمليات يف جنوب الهادي املشـتمل         
ه عىل بعض املستعمرات الفرنسية القدمية، الـذي بـدأ دوره بـالتقلص مـن حيـث كونـ

مرسحاً ذو أهمية سياسية خاصة بعد أن انتهت فرنسا من إجراء آخر تجاربها النوويـة 
، مع املرسح العمليات لشامل األطليس الذي يعترب جزيرة أيسلندة مركـزًا 1995يف عام 

لقد بدأت األهمية الجيوسرتاتيجية لهـذا املرسـح بـالتطور بشـكل عجيـب . جغرافيا له
ني العامل القطبي والعامل األطليسـ، مـام جعـل أيسـلندة كون أيسلندة جزيرة مفصلية ب

  .غري قادرة عىل الحفاظ عىل حيادها السيايس

ومــن ناحيــة أخــرى، يالحــظ إجــامع املتخصصــني، عــىل أن مــن أهــم املســارح         
  الجيوسرتاتيجية عىل اإلطالق هو املرسح املكون من مجموعة دول الخليج وبالد
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ركاً للسياسة العاملية منذ نهايـة الحـرب العامليـة الثانيـة، الشام ومرص، الذي يعترب مح 
  .والذي استقطب وسيستقطب أهم املخططني الجيوسرتاتجيني يف العامل

ــة للعمــل        ــة تعكــس أصــداء املســتويات الثالث املســارح الجيوســرتاتيجية اإلقليمي
حـيل، وتـداخل الجيوسرتاتجي، وهي املستوى العاملي واملستوى اإلقليمي، واملستوى امل

أصداء الجيوسرتاتيجية الخاصة بهذه املستويات الثالثة داخل أحد مسـارح العمليـات، 
يؤول إىل نشوء وضعيات يف غاية التعقيد، ونتائج يصعب أحيانا تحملها عىل املستويني 
السيايس واالقتصـادي، وال أدل عـىل ذلـك إال بـالنظر إىل مرسـح العمليـات يف منطقـة 

  .لعالقات اإلسرتاتيجية املعقدة الناتجة عن الرصاع العريب اإلرسائييلالرشق العريب، وا

والسؤال األهم الذي يطرح نفسه اآلن يكمـن يف ماهيـة دور الجيوسـرتاتيجية؟،          
الجغرافيـا : وهل نعتربها كلمة مرادفة إضافية ملجموعة املفردات املتـوفرة لـدينا مثـل

يس؟، أم أن الجيوسرتاتيجية هـي علـم حـديث لـه السياسية، أو جغرافية التفكري السيا
تصوراته ومبادئه ومنهجياته وطرقه، تاريخه وفلسفته، وأنه كعلـم قـادر عـىل اإلجابـة 
عىل اإلشكاليات التي تجابهه والتي تنتج عنه؟ وتعترب اإلجابة عـن هـذه األسـئلة عمـال 

عدد يف الكتب  ضخام ال يستطيع محيط هذا املقال من استيعابها، وستؤدي اىل تأليف
  املتعلقة بالجيوسرتاتيجية، لذلك فمن املفضل االكتفاء بتناول
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املعنى األكرث قربا إلدراك تعريف مقبول لها، فإذا قبلنا بأن الجغرافيا السياسية تعنـي  
سياســة املجــال أو سياســة املكــان فــأن الجيوســرتاتيجية تعنــي إســرتاتيجية املجــال أو 

يع أن ندرك بـأن الجيوسـرتاتيجية تعنـي عبقريـة إدراك وهنا نستط. إسرتاتيجية املكان
الخصائص املكانية ـ الجغرافية الستخدامها ملختلف األهـداف العسكرية،السياسـية، أو 
االقتصادية بهدف السيطرة وتحقيق املكاسـب التـي تعتـرب املكاسـب العسـكرية جـزء 

  .منها

  :املركبات الجغرافية للجيوسرتاتيجية

ل أو سطح األرض أن يشكل حاجزا منيعا، تستهلك بداخلـه العـدة يستطيع املجا       
والعتاد، وكلام كـربت أبعـاد مرسـح العمليـات كلـام انخفضـت النتـائج املتوخـاة مـن 
الخطط اإلسرتاتيجية املتبعة للوصول إىل الهدف، بالرغم من استخدام اإلنسان الحديث 

شــف مــا وراء مســارح لوســائل نقــل وأدوات اتصــال، وطــرق إليكرتونيــة متطــورة لك
  . العمليات ولكشف مسارح عمليات اآلخر

ومن الخطأ يف العمل الجيوسرتاتجي إدراك املسافات واألبعاد فقـط لكونهـا تعتـرب      
أهم املكونات الجغرافية للمسارح الجيوسرتاتيجية، وعليه فإن املخطط الجيوسـرتاتجي 

ة ـ سياسية، أن يعتمد مختلف العامل ألهداف عسكرية أو اقتصادية أو ألهداف إداري
  العنارص الجغرافية يف خططه، وهكذا نستطيع دون الدخول يف 
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تفاصيل نوعية املخطط االسرتاتيجي واألهداف املنوطة بالعمل الجيوسـرتاتجي، القـول 
برضورة االعتامد عىل كافة العوامل الجغرافية التي تتضافر وتتفاعل مع بعضها البعض 

  .فية ملختلف املسارح الجيوسرتاتيجيةلتكوين الشخصية الجغرا

  :املسافة

يتحدد املرسح االسرتاتيجي للعمليات مع كرب املسافات املقطوعة، بالرغم مـن أن        
التطور التكنولوجي لوسائل النقل أدى إىل إدخال تغريات هامة يف كيفية التعامـل مـع 

العاملية األوىل ذات مرسح  هذا العامل الجغرايف للحد من تأثرياته، فبينام كانت الحرب
عمليات جيوسرتاتجي ينحرص يف قارة أوروبا، صار املرسـح العمليـات الجيوسـرتاتيجية 

ـحا دوليـا عامليـا واليـوم بعـد أن اسـتطاعت التكنولوجيـا . للحرب العاملية الثانيـة مرس
دا الحديثة هضم املسافات األرضية بانتقالها إىل تطويع املجاالت الفضائية، لتدخل أبعا

ـــارح  ـــىل املس ـــيطرة ع ـــة يف الس ـــة، واملتمثل ـــرتاتيجيات الحديث ـــافية يف الجيوس إض
الجيوسرتاتيجية لألرض ابتداء من الفضاء، مام أدى اىل تطوير تعابري جديدة منهـا عـىل 

التي يكمن دورها يف تقديم الـدعم " الجيوسرتاتيجية الفضائية" سبيل املثال ال الحرص 
ــائج العملياتيــة متعلقــة بنوعيــة التوابــع الفضــايئ ملســارح العمليــات وأصــ بحت النت

  .املستخدمة مام جعل للجيوسرتاتيجية مركبة تقنية ـ فضائية هامة جدا

   



80 
 

  

  : الرشوط املناخية

تأثري املناخ عىل املسارح الجيوسرتاتيجية هو من املسلامت التي متت دراستها عدد      
تغريات تؤدي إىل تأجيل تنفيـذ أو وال شك بأن الرشوط املناخية تدخل  ،كبري يف املرات

إلغاء العمليات التكتيكيـة التـي متهـد لتطبيـق الخطـط الجيوسـرتاتيجية عـىل املجـال 
ــإدارة األرايض  ــة ك ــراض اإلدارة املدني ــان عســكريا أو اقتصــاديا أو ألغ ــايت إن ك العملي

  .وغريها

متنـع مـن اسـتخدام واألمثلة كثرية يف تاريخ الحروب العاملية واإلقليمية، فـالثلوج       
جيد ومتناغم لسالح الطريان، كام أن العواصف الرملية تؤدي إىل تعطيل كامل ومحتم 
للعمليات التكتيكية، والرتب الطينية املتولدة عن ذوبان الجليد تؤثر يف حركة اآلليـات 
الثقيلة، والحرارة الناتجة عن تشغيل محرك الدبابات الثقيلة وناقالت الجنود امليدانية، 
تسمح بكشـفها يف ليـايل البـاردة، ويف األرايض ذات املناخـات البـاردة وشـبه القطبيـْة، 
ناهيكم عن تأثري التجلد أو الجمد عـىل رجـال العمليـات امليدانيـة مبختلـف أنواعهـا، 
وخاصــة يف األرايض ذات املناخــات الصــعبة القريبــة يف املنــاطق القاحلــة أو القطبيــة 

يـة يف العـروض املعتدلـة وغـري املعتدلـة يف كافـة فصـول الرصفة، وأرايض الجبال العال
  .السنة
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  :الطبوغرافية

تحدد الطبوغرافية ممرات واتجاهات العمليـات والتـنقالت العسـكرية والبرشـية      
الهامة للبضائع والسلع والتكنولوجيـا، وغالبـا مـا تشـكل املمـرات مثـل ممـر خيـرب يف 

اتحني منذ االسكندر الكبري، الطريق الوحيـدة أفغانستان املستخدم من قبل الغزاة والف
املفتوحة للحركة، ناهيكم عـن الفتحـات الجبليـة التـي لوالهـا ملـا اسـتطاعت الحركـة 
البرشية مهام كانت أغراضها أن تتم بسهولة عىل سطح األرض كفتحة فولـدا يف وسـط 

مرات الجبلية أملانيا وفتحة كوزيزيا عىل الحدود اإليطالية، وفتحة حمص يف سوريا وامل
بني سالسل األطلس املتوسط واألطلس الكبري يف املغرب العريب التي لوالها ملـا اسـتطاع 

  .اإلنسان التحرك بني الواجهتني األطلسية والقارية للمغرب

الجميع يعلم أهمية ودور الـتالل يف تكـوين التحصـينات العسـكرية املتقدمـة يف       
ثال عىل ذلك متركز الجيش اإلرسائـييل بشـكل دائـم الجبهات القتالية الحديثة، وخري م

عىل رؤوس التالل يف جبهاته الشـاملية مـع سـورية ولبنـان، واسـتغالله ألعـىل قمـة يف 
املنطقة وهي قمة جبل الشيخ إلنشاء أكرب مرصد عسكري إلكرتوين حديث يف املنطقة، 

الحـرب الـدائرة ونجد من ناحية أخرى أهمية الطبوغرافية يف العمليات العسـكرية يف 
  يف جبال كشمري بني الهند وباكستان، وكذلك يف أفغانستان، حيث
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تلعب طبوغرافية الجبال دورا هاما يف فشل أو نجاح العمليات التكتيكية بني مختلف  
أطراف النزاع امليداين، ناهيكم عن املناوشات الكرديـة الرتكيـة يف شـامل العـراق التـي 

  .الجبلية بشكل موسعبدورها تستفيد من الطبوغرافية 

ويف البحار واملحيطات فإن املمرات واملضائق البحرية تشكل نقـاط إسـرتاتيجية 
هامة، تحاول الدول القوية بحريا يف العامل السـيطرة عليهـا، كـام أن أشـكال السـواحل 
وتعرجاتها تؤدي إىل نشوء حامية طبيعة للدفاع عن األرايض الساحلية ولحامية السفن 

أيام الحرب، أما يف أيام السلم فهي تشكل موانئ طبيعية تسمح ملختلـف واملراكب يف 
  .أنواع املراكب والبواخر باستخدامها كمالجئ أيام االضطرابات الجوية الهامة

  :شبكة الطرق واملواصالت

جاء التطور التقني الخاص باملركبات واآلليـات والسـيارات املختلفـة برضـورات 
واصـالت التـي يجـب أن تكـون شـبكة مـن الطـرق جديدة خاصة بشـبكة الطـرق وامل

املعبدة بشكل تسمح بتحقيق رسعات عالية مع تحمل كثافة مرورية عالية، وأن تكون 
بشكل دائم جيدة الصيانة، لتسهيل الحركة داخل مسارح العمليات إن كانت عسكرية 

  .أو مدنية
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يف املسـارح  وال شك بأن تطوير شبكات الطـرق يـؤدي إىل تسـهيل مهمـة املحتـل      
العسكرية، كام حدث للجيوش األملانية عند احتاللهـا لـألرايض الفرنسـية التـي تحمـل 

  .فوقها شبكة كثيفة من الطرق

وكانت الطائرات يف الحرب العامليـة الثانيـة قـادرة عـىل الهبـوط عـىل أيـة أرض         
ر قواعد جوية مستوية، أما اليوم فإن الطائرات الحديثة مبختلف أغراضها تتطلب تطوي

تحتوي عىل مختلف التجهيزات الخاصة بالطريان النفـاث وصـيانته، وتحولـت بـدورها 
القواعد الجوية إىل قواعد عسكرية قتالية مـن الطـراز األول، وهـذا األمـر جعـل منهـا 

  .أهداف يجب السيطرة عليها يف الجيوسرتاتيجيات التكتيكية

  :تناسب القوى

، فالكثافـات السـكانية ملختلـف مســارح "الســكان"هـو واملقصـود بهـذا العامـل        
العمليات، وبقع التنازع السلمي والعسكري وكذلك أقاليم التطوير اإلداري ـ السـيايس 
. التــي تتطلــب جيوســرتاتيجيات ســلمية خاصــة للتخطــيط وإعــادة اســتغالل األرايض

األفـراد،  فالحجوم السكانية تشكل قوى تؤدي إىل تزويد مسـارح العمليـات بالرجـال ـ
وكذلك تؤدي إىل تزويد السلطات العليا املسـؤولة عـن مسـارح العمليـات بـاملفكرين 

  .القادرين عىل إدارة األزمات إن كانت حربية أو مدنية
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اإلنسان مولد للرثوة وللتكنولوجية ومـن هنـا تـأيت األهميـة اإلسـرتاتيجية لـبعض        
ازيـل، فـالقوة البرشـية أدت إىل تغيـري الدول النامية كالصـني والهنـد واندونيسـيا والرب 

النزاع أو تحويله لصالح املحتل أو إليقاف العمليات العسكرية وتغيـري مهمتهـا، وهـذا 
ما أدى إىل تطور حروب العصابات لدى املجتمعات املتفوقة بأعداد سكانها والضعيفة 

م والحـديث، تكنولوجيا، واألمثلة يف هـذا املجـال ال تعـد وال تحىصـ يف التـاريخ القـدي
لعدد من دول العامل رشقه وغربه، فهل تعترب مهمة الجيوسرتاتيجية غـزو املكـان أم أن 
أهدافها املعلنة تكمن يف استخدام خصائص املكان من أجـل إعـادة تطويعـه ألغـراض 

  .اإلنسان النفعية االقتصادية منها وغري االقتصادية

ة الحديثـة تبحـث عـن ومن أجل الوصول إىل هذا الهـدف فـإن الجيوسـرتاتيجي
تطوير األمن القومي الداخيل كونه اإلطار الذي يسمح بتطوير األمة مبختلف قطاعاتها 

قـائم عـىل تطـوير آليـات " سـلمي"االقتصادية، وإتباع الجيوسرتاتيجية الحديثة ملـنهج 
الدفاع عن املرسح العمليايت القومي الـوطني الـذي ميتـد عـىل كامـل الـرتاب الـوطني 

يعني هذا تخيل أصحاب القرار الجيوسرتاتيجي خاصة يف الدول الكربى عن  للدول، وال
طموحاتهم يف السيطرة عىل اقتصاديات العامل للمحافظـة عـىل مكتسـباتهم يف خرياتـه 
وثرواته، لدرجة جعلت رؤساء بعض من هذه الدول يعلنـون رصاحـة أنـه مـن الخطـأ 

  ستخدامالتفكري بأن دولنا هي دول محايدة، ولن ترتدد يف ا
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الخيارات العسكرية املدعومة بالسالح الـرادع لتحقيـق األهـداف السـرتاتيجية  
  .لحامية مصالحها

ويالحــظ املهتمــون واملتــابعون لشــؤون السياســة العامليــة، بــأن تطــوير العــامل         
لتكنولجيـا املراقبــة الفضــائية باسـتخدام توابــع ذات مرئيــات عاليـة الوضــوح املكــاين، 

جعـــل " كويـــك بـــريد"والتـــابع الصـــناعي " إيكـــونس"بع الصـــناعي كمرئيـــات التـــا
للجيوسرتاتيجية بشقيها العسكري واملدين بعداً فضائياً هاماً، كام ميكن اعـتامد التفكـري 
املغاير لذلك، والقول بأن الطموحات التي مازالت كثرية ومتعددة للـدول املتقدمـة يف 

الجيوسرتاتيجية الحديثة، فقد تم تطـوير  العامل يف حربها االقتصادية، ونتيجة ملتطلبات
هذه التوابع الصناعية املاسـة لـألرض التـي تقـدم مرئيـات يف غايـة الدقـة والتفصـيل 

  .ملختلف مسارح العمليات

وال شك يف هذا املجـال بـأن الهـدف الثـاين واألكـرب بعـد الهـدف الرئييسـ األول         
سب وتكوين مناطق التـأثري واألنظمـة للجيوسرتاتيجية الحديثة، يكمن يف تحقيق املكا

الالحقة أو التابعة، ذلك أن الجيوسرتاتيجية التطبيقية تتطلب أن يكـون هنـاك منـافع 
التابعة أو الحليفة، بشكل مبارش أو غري مبارش عن  ،ومكاسب من وراء األرايض املحتلة

ذي يتخـذ طريق عبقرية اتخاذ القرار الصادر عـن االسـرتاتيجي املسـيطر أو األقـوى الـ
  التي لها بالرضورة" القرارات التكتيكية الهجومية"عادة 
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عالقات مكانية، وإال فإنهـا لـن تكـون جيوسـرتاتيجية ولـن يـتمكن االسـرتاتيجي مـن  
  لصــالحه، وذلــك بــاعتامد واقــع املكــان والعالقــات السياســية" مكــان اآلخــر"تطويــع 

  .ة املطلوب الوصول إليهااالقتصادية املهيمنة أو السائدة واألهداف اإلسرتاتيجي

وتحتاج الجيوسرتاتيجية اذن إىل املعلومة املكانية، الزمنية، وهذه املعلومـة يجـب       
أن تكون موثقة وصحيحة لـيك تـتمكن القـرارات التكتيكيـة الصـادرة حسـب الخطـة 
الجيوسرتاتيجة مـن أن تكـون صـحيحة وقيمـة وبالتـايل ذات فاعليـة، والحصـول عـىل 

العمل امليـدان، وآليـات استشـعار عـن : كانية بأن عن طريقني فقط هاماملعلومات امل
بعد بواسطة املرئيات الفضائية عالية الدقة، كام أن الحصول عـىل املعلومـات املكانيـة 
املرئية والبيانات الخاصة مبختلف الخصـائص الجغرافيـة ألي مرسـح عمليـات تسـمح 

امل مـام يـؤدي إىل شـلل كبـري يف بعزل وحصار هـذا املرسـح إعالميـاً وقطعـه عـن العـ
مختلف مرافق هذا املرسح ورسعة وقوعه كقيمة نافعة إن كان ذلك باملعنى الفكـري 

  .أو املدين للجيوسرتاتيجية املستخدمة

وهكذا نجد بأن الجيوسرتاتيجية هـي ليسـت نوعـاً مـن أنـواع اإلسـرتاتيجية ألن         
تكاملة عىل املجال ـ الزمن مـن أجـل أن املسئول الجيوسرتاتجي يهدف إىل السيطرة امل

يــتمكن اإلســرتاتيجي مــن اتخــاذ قــراره الصــحيح واألمثــل، ونظريــاً نعتقــد بــأن 
  أي ألغراض عسكرية بل هي" محو اآلخر"الجيوسرتاتيجية ال تستخدم ألغراض 
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تقوم عىل دراسة الطرق األمثل لتنظيم املجال لزمن محدد لتحقيق أهداف عسـكرية  
االسرتاتيجية السياسية، االقتصادية، فهـي إذن مـن هـذا املنطلـق أداة ومدنية ولخدمة 

  .تقنية التخاذ القرار وهي تكتسب كل أهميتها من هذا املنطلق
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  ......الفصل الثاين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

الجيومولوفولوجيــا 

 واملعارك الحربية
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  الجيومورفولوجيا

ـة تعرف الجيومورفولوجيا بعلم شـكل  األرض ويهـتم هـذا العلـم بدراسـة قرش
ـــريف اىل  ـــاملعنى الح ـــطحها ف ـــىل س ـــة ع ـــاهرات املتكون ـــز الظ ســـطح االرض ومتيي

  .الجيومورفولوجيا هو علم دراسة سطح االرض

تلعب طبيعة سطح االرض من الناحية الرتكيبية واملظهرية دوراً هاماً يف املعارك 
لخنادق ليحتمي فيها املقاتلون باالضافة الحربية األرضية فاملعارك الربية تتطلب حفر ا

لذلك قد تتطلب الحصول عىل املياه الباطنية فالحفر يف داخل األرض سواء خنـادق أم 
آبار يتطلبان معرفـة جيولوجيـة لكـن دور الجيومورفولـوجي يتمثـل يف وضـع خطـط 
الهجوم حيث تقع عليه مسؤولية كبرية وهي التعرف عىل تضاريس أرض املعركـة مـن 

التعرف عىل الطرق السهلية التي يستطيع أن يسلكها الجنود ومواقـع الخنـادق  حيث
  .التي تكون بعيدة عن العدو

ان املظاهر االسرتاتيجية ليست وليدة العلم واملعرفة يف الوقت الحارض بل هي 
قدمية منذ القدم ولكن مل يكن يوجد علـم الجيومورفولوجيـا بهـذا االسـم وامنـا نفـس 

  .فقد كان يستفاد من هذا العلم يف امليادين الحربية املحتوى تقريباً 
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ومن الناحية العسكرية فانه من األهميـة معرفـة وتحديـد موقـع املكـان وقـد 
يتطلب األمر عدداً من األشياء املمكنة وقد يحدث تغيري رسيع يف األمور التي تحتاجها 

  .القوات املسلحة

يا اإلهتامم باالستعانة مبـا تقدمـة نتـائج إن خرباء الجيش االملاين والياباين مل يبد
الدراسات الجيومورفولوجية خالل الحرب العامليـة األوىل لكـن املسـؤولني يف الواليـات 
املتحدة االمريكية وبريطانيا أدركـوا القيمـة الفعليـة للدراسـات الجيومورفولوجيـة يف 

عظيمـة يف استخدماتها الحربية حيث ساهمت الدراسات الجيومورفولوجية بخـدمات 
ساحات القتال ويف إقامة منشآت للجيش وخاصة خالل الحرب العاملية الثانية وخـالل 
الحرب العاملية الثانية تضافرت الجهود مـن قبـل املهندسـني والجيولـوجني وسـاعدهم 
الجيومورفولوجيني يف بناء املعسكرات املؤقتة يف الصحراء الكربى حيث أختريت أصـلح 

واملالجئ ويف شق ومد الطرق وبناء الجسور والكباري واختيـار املناطق لعمل الخنادق 
أفضل املواقع لبناء املطارات يف شامل وشـامل غـرب أفريقيـا واختيـار أفضـل املنـاطق 

  .لحفر اآلبار االرتوازية من أجل الحصول عىل املياه الجوفية يف الصحراء الكربى

طريقـة االنتشـار لقد أصبحت جيومورفولوجية املكان ذا أهميـة عظيمـة بعـد 
  .الرسيع يف الحرب العاملية الثانية
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  :ففعالية هذه الطريقة تعتمد اعتامدا كبريا عىل

  .امكانات الحركة يف املنطقة - 1

  .اختيار املناطق االسرتاتيجية للسيطرة عىل العمليات الحربية - 2

وبــالرغم مــن أن الجيومورفولــوجي لــيس مختصــاً بالتكتيكــات الحربيــة لكــن 
فــة العســكري أو الجيولــوجي معرفتــه لطبيعــة املنطقــة تكــون دقيقــة أكــرث مــن معر 

ــات  ــان والعملي ــة املك ــني جيولوجي ــة ب ــات املتبادل ــم العالق ــالجيومورفولوجي يفه ف
الجيومورفولوجية وأثرها يف تشكيل ظاهرات جديدة فالظـاهرات الطبيعيـة مل تتكـون 

فالظاهرات الطبيعية تشـكلت عـىل أسـاس عالقـات منظمـة فهـذه ) عشوائياً (اعتباطاً 
دورها يف ابراز نوع الصخر الذي تقوم عليه ونوعية الرتبة والنباتات  الظاهرات تبني لنا

م تحـدث 1943التي كانت قبل أو خالل تشـكل هـذه الظـاهرة الطبيعيـة ففـي عـام 
Erdmen  إن الجيومورفولـوجي قـد "يف كتابه تطبيقـات جيولوجيـة لألسـس الحربيـة

صورة كاملة مـن اجـزاء بعني فاحصة لسطح األرض لها القدرة عىل تكوين  الـلـهحباه 
متناثرة كام أن لها القدرة عىل التحقق من الظـاهرات البعيـدة التـي كثـرياً مـا تخـدع 

  ."املرء

ان األهمية للتضاريس خالل املعارك الحربية هـي مسـلمة بديهيـة عنـد كـل قائـد  -3
  عسكري ناجح وبالرغم من تطور العلم وتقدم املعرفة وتطور وسائل القتل والتدمري
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أيضاً يف االسـتفادة مـن االشـكال التضاريسـية االسـرتاتيجية يف الـدفاع والهجـوم تطور  
فالقائد العسكري الناجح البد لـه مـن االسـتفادة القصـوى مـن الجغرافيـا العسـكرية 
فالتضاريس األرضية هي من مهمة الجيوش الربية حيث تساعد الجيوش الربية أسلحة 

ة فسالح البحريـة يسـاعد رجـال املشـاة عـىل البحرية والجو يف امتام العمليات الحربي
االنتقال من ضفة نهر إىل الضفة األخرى أو االنتقال يف البحر الحتالل مكان آخـر وامـا 
سالح الجو فيساعد القوات الربيـة عـىل اجتيـاز العوائـق الجبليـة وبـالرغم مـن ذلـك 

  .مازالت الجيوش تهتم بطبيعة وأشكال التضاريس االسرتاتيجية

فيد عسكرياً أن تعرف شيئاً عن املنطقة االقليمية للعدو ومبـا أنـه مـن غـري ومن امل -4
املحتمل أن يسمح العدو باستقصاء ميداين فـان االعـداد لخـرائط التضـاريس والصـور 
الجوية واملعلومات عن تضاريس أرض العدو قد ال تعـرف بكاملهـا فنسـتعني بالصـور 

ظروف املناخيـة للمنطقـة وطبيعـة الجوية حيث تسـهم الصـور الجويـة بتعريفنـا بـال
املنطقــة واالرض املســتعملة والنباتــات املوجــودة باملنطقــة فــإذاً قــد تــأيت املعلومــات 
مبارشة من تحليالت الصور الجوية ورمبا تـأيت املعلومـات مـن خـالل عمليـات املسـح 
الجيولوجي واالستقصاء من خالل البحث العلمي أو من خالل دراسة مناطق مشـابهة 

  .الدراسة التفصيلية لها متعذرة يف منطقة العدوتكون 
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لقد جندت الواليات مئات من الخرباء الجيومورفولوجني وعملت لهم لهـم مكاتـب  -5
يف أنحاء مختلفة من الواليات املتحدة حيـث يـتم ارشاف القـوات املسـلحة االمريكيـة 

الواليـات عىل هذه املكاتب وتعمل هذه املكاتب عىل سطح االرض يف مختلـف انحـاء 
املتحدة وتهتم بدراسة الصحاري الحارة الجافة وقد تركزت االبحـاث بصـحاري اريزونـا 
ونيفادا وكلورادو اما باقي صحاري العامل الجافة فقد درستها عن طريق الصور الجويـة 
املفرسة فقد قام االمريكيون بدراسة الصحاري الجافة عـن طريـق تصـنيفها لوحـدات 

حسب الرتكيب الجيولوجي وحسب اختالف أشـكال السـطح جيومورفولوجية متنوعة 
وعند دراستها لباقي الصـحاري الجافـة يف العـامل اعتمـدت نفـس التصـنيف مبسـاعدة 

  .الصور الجوية

  أهمية الجيومورفولوجيا يف امليدان الحريب

إن للتضاريس أهمية كبرية يف تحديد مصري املعارك حيث تلجأ الجيوش القامـة 
مختلفة التضاريس وذلك كتجربـة لدراسـة مـدى النتـائج وتطبيقهـا مناورات يف أراض 

  .مستقبال يف املعارك الحربية

وللرسعة أهمية عظيمة يف الحرب فالقائد عادة ال يستطيع أن ينتظر ليـتفحص 
  ثم ينفذ ولذلك فان تصنيف تضاريس منطقة إذا أُعّد مسبقاً ميكن القائد من 
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اً وكل هذا يتطلب نوعاً من املعرفـة الحصول عىل معلومات يف وقت قليل نسبي
  .يف تفسري خرائط تضاريس املنطقة

  :األهميات الجيومورفولوجية يف امليدان الحريب

  الـدبابات (امكانية القدرة عـىل اجتيـاز وعبـور األرايض بالسـيارات واآلليـات
واملشاة بحيث يتم االبتعاد عن الطرق ) والناقالت وغريها من اآلليات الثقيلة

لك الصعبة والخطرة التي تعيـق تحـرك القـوات بصـورة حسـنة خـالل واملسا
املعركة فيجب قيـاس مـدى رسعـة خطـوات الجنـدي فـوق األرايض الخشـنة 
والناعمة والحصوية والصخرية وتقاس أيضاً رسعة السيارات واآلليات الثقيلـة 
يف الصــحراء الرمليــة أو الحصــوية أو الصــخرية أو فــوق االرايض الجبليــة 

  .ضة والسهليةواملنخف

  اختيار أفضل االمـاكن القريبـة القامـة مهـابط ومـدرجات للطـائرات لتكـون
  .قريبة من املعركة

  مع مستلزماتهم ) املظليني(اختيار أفضل املناطق النزال رجال القوات الخاصة
من األسلحة والطعام بحيث يتم اختيار املكان املناسب ليصـل املظـيل سـليامً 

  .دفاعية ممتازة يف وقت واحدوتوفر له ظروف هجومية 
لتغري أشكال سطح االرض وإيجاد أشـكال تضاريسـية مناسـبة عسـكرياً ومـن 

  حفر الخنادق فالسهولة يف حفر الخنادق مهمة جداً للقائد من : أمثلة ذلك
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أجل الرسعة وذلك لالحتامء بالخنادق،  فقد تطورت فكرة حفر الخنادق عند 
غزوة الخنـدق حيـث أشـار سـلامن الفـاريس العسكريني عرب التاريخ فمثالً يف 

بحفر خنـدق فقـد تعـاون الرسـول الكـريم مـع املسـلمني بحفـر { عىل النبي
خندق مناسب من الناحية الدفاعية عن املدينـة أمـا بقيـة األطـراف التـي مل 
يحفر فيها الخندق فكـان عـىل اعتبـار أن املدينـة املنـورة تحميهـا تضـاريس 

اثنـاء الحـرب العامليـة " مـاجينو"ذلك بنـي خـط طبيعية جبلية عالية جداً ول
الثانية عىل نفس املفهوم وال ننىس بأن خـط بـارليف هـو صـورة مـن الصـور 
التضاريسية الدفاعية حيث ميتد يف خنادق عميقة جداً تبـدأ مـن عنـد جبـل 

  .شاهق صعب االجتياز من جبال سيناء إىل البحر املتوسط يف الشامل

  ــالحة ال ــد األرايض الص ــت األرضلتحدي ــيء تح ــة ومالج ــايبء رسي ــة مخ   .قام
بناء استحكامات عسكرية قوية للمدفعية ذات الرماية املسـتقيمة ألن األمـر 

  .يتطلب صالبة يف االساسات ملرابض املدافع

  اختيار أسلحة معينة يف كل معركة محتملة وذلـك حتـى تالئـم ظـروف أرض
ات واملشـاة ورسعـة قائد حساباته ملقدرة حركة اآلليـ ينظم كلاملعركة حيث 

فمـثال  عليهـا كل مجموعة عىل طبيعة ونوعية االرض املحتمـل قيـام املعركـة
رسعة املشاة واآلليات فوق األرايض الطينية تختلف عن رسعتها فوق األرايض 

  الرملية والصخرية فيفضل استعامل اآلليات
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   ت املجنزرة التي ال تسري عىل العجالت املصنوعة مـن الكاوشـوك الن العجـال
معرضة للعطل وال ننىس بأن رسعة املشاة فوق األرايض الطينية املبتلة تعرقل 
سري املشاة حيث يتعرض أفراد املشاة لالنزالقات ويتعرض أفراد املشـاة فـوق 
األرايض الكارستية التي تحتـوي عـىل أشـباه الخرائـب والحفـر ففـي الحـرب 

فيهـا رومـل املعركـة العاملية الثانية وبالتحديـد معركـة العلمـني التـي خرسـ 
وقررت هذه املعركة مصري الجبهة االفريقية ومن أسباب خسارة رومـل فيهـا 

  .جهلة بطبيعة الظروف القتالية فوق األرايض الصحراوية

  املقدرة يف املرور فـوق الحـواجز الطبيعيـة وحسـاب رسعـة العبـور ملختلـف
ء الجسـور الجيش املشرتك يف املعركة ويتمثل ذلك برسعة بناوحدات  أصناف

  .الكافية واملناسبة لعدد املقاتلني وأسلحتهم فوق األنهار أو االقنية

  اختيار املرتفعات االسرتاتيجية إلقامة نقاط املراقبة الجوية والقالع والحصـون
عند املمرات الطبيعية ومفـارق الطـرق فاملرتفعـات منـذ القـدم مـاتزال لهـا 

هـي أمـاكن طبيعيـة محصـنة أهمية عسكرية اسرتاتيجية كبرية فاملرتفعـات 
  .وباالضافة لذلك ففي الحرب يلجأ العسكريون بزيادة تحصينها

  تســاعد الجبــال والغابــات التــي هــي عبــارة عــن مكــامن طبيعيــة عســكرية
  اسرتاتيجية العسكريني والثوار والعصاة القلييل العدد عىل االستفادة من
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د لعملهـم مخـايبء هذه املكامن فاهتامم الثوار والعصاة بهذه املكـامن يعـو  
رسية تحميهم مـن هجـامت السـلطة الحكوميـة حيـث تتفـوق عـىل الثـوار 
بالجيش املدرب واملسلح ذي االمكانات العالية ومن أمثلة ذلـك الثـورة التـي 
حدثت يف ُعامن وأهمية الجبال والغابات للثوار أيضاً النه يصعب السري فيهـا 

ري فتساعدهم يف القيام بهجـوم واستعامل اآلليات وأيضاً مدى الرؤية فيها قص
  .مباغت

  والغطاء النبايت يعطي وزنا يف الحرب فيغري مـن ميـزان املعركـة اذا مـا قـورن
  .باألرض الغري مغطاة بالنباتات

 اختيار أفضل املناطق لحفر اآلبار اإلرتوازية للحصول عىل املياه الجوفية.  

  الخالصة

ألغراض الحربية لها شأن عظيم فالقائـد إن أهمية الدراسات الجيومورفولوجية يف ا     
الناجح البد له من الخربة الفطرية واملخربية والعملية حتى يتفوق عىل عدوه فالقائـد 

  .الناجح يستطيع بخربته الجيومورفولوجية أن يدير املعركة بكل سهولة
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  ......الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ـــق  ـــوم العوائ مفه

ـــــــــية يف  الهندس

العمليــــــــــــات 

  العسكرية 
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  الهندسية مفهوم العوائق

العوائق عبارة عن مصاعب وعقبات يـتم تصـميمها إلعاقـة وعرقلـة تحركـات            
القوات املعادية أو تثبيتهـا أو حجزهـا أو تغيـري اتجاههـا إىل منطقـة تعطيـل مختـارة 

وهـذه . إلحداث خسائر يف أفراده ومعداتـه وإربـاك توقيتـات تلـك القـوات املعاديـة
وسـميت بهـذا . منطقة العمليات قبل اسـتخدامها عسـكرياً  العوائق قد تكون قامئة يف

االسم، حيث اختلف ميدان املعركة الحديث إذ أصبحت معظم املعارك تـدور بـالقرب 
من املناطق املأهولة واملدن أو ضواحيها وأصبحت األعامل البرشية تشكل جـزءاً كبـرياً 

عوائق القامئـة قريبـاً من سطح ميدان املعركة الحديث ومن هذا املنطلق أصبح اسم ال
  .من واقع األمر

وعند تعزيز العوائق وتقويتها مبوانع التقوية، تكون سهلة التحويل إىل عوائق أكرث       
فعالية بأقل قدر من املجهود العسكري سواًء يف املواد أو الوقت أو املعـدات أو القـوة 

  .البرشية

ة، تكـون سـهلة التحويـل إىل عوائـق وعند تعزيز العوائق وتقويتها مبوانع التقوي       
أكرث فعالية بأقل قدر من املجهود العسكري سواًء يف املـواد أو الوقـت أو املعـدات أو 

  .القوة البرشية
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  يف منطقة العمليات) القامئة(العوائق املوجودة 

. االنحدارات الحادة التي لهـا فعاليـة كبـرية يف إيقـاف بعـض اآلليـات العسـكرية: أوالً
ولكن انحداراً أقل من %) 60(لدبابة التغلب عىل االنحدارات التي ال تقل عن وميكن ل

يجعــل الدبابــة ال تســتطيع اجتيــازه وعمومــاً وحــدات املشــاة تتــأثر عكســياً %) 60(
  .باالنحدارات الحادة

تصـبح ) م1.5إىل  1(الرتابية التي يزيد ارتفاعهـا عـن ) العقوم أو الزبارة(الردميات  -1
  .د العربات واألفرادمبثابة عائق ض

ال يـتم اجتيازهـا إال مبجهـود عسـكري كبـري حيـث . األنهار واملستنقعات والقنوات -2
  .مانع) م1.5إىل  1(وعمقه يزيد عن ) م150(يعترب النهر الذي عرضه 

وباإلمكان تقوية قيمـة األنهـار واملسـتنقعات . الوحل واألرض السبخية عائق رئييس -3
وذلك بتدمري الجسور وعمل فوهات عىل طرق االقرتاب املؤدية والقنوات لتصبح عائقاً 

  .إىل أي من هذه العوائق، وأيضاً تلغيم املمرات املؤدية إليها

عادًة ما تكون البحريات غري قابلة للعبور، سواًء عىل األقدام أو اسـتخدام : البحريات -4
وعنـدما نريـد . ةاآلليات العسكرية ودامئاً يسـتخدم لعبورهـا عربـات وقـوارب برمائيـ

  تدعيمها لتصبح عائقاً تستخدم بعض العوائق التعزيز تحت املياه
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السيارات املرتجعة وبعض املعدات العسـكرية التـي ال يسـتفاد : لزيادة فعاليتها مثل 
  .منها

يصعب عىل العدو تحريـك عرباتـه مـن خـالل الوحـل : األرض املوحلة أو السبخية -5
أيضـا الوحـل واألرض . فاً للمدفعيـة أو الطـريانويجعله يلتف من حولها ويصـبح هـد

  .السبخية إذا تجاوز عمقها املرت تعترب عوائق أفضل من األنهار

تجعل العدو يسلك طريقاً محدداً وعندما نرغـب يف زيـادة فعاليتهـا يـتم : الغابات -6
قطعها بحشوات متفجرة أو اقتالعها وجعلها عىل شكل ركام يكفـي إليقـاف العربـات 

ميكـن أن تبطـئ %)  20(وعـىل ميـول ) سم 10(ية، كام أن األشجار التي قطرها املعاد
 45(من تحرك آليات القوات املعادية، أيضا تعترب جذوع األشجار التـي يبلـغ ارتفاعهـا 

  .من العوائق الجيدة) سم

الصحراء بصفة عامة ال تساعد عىل عمل عوائق تعزيـز ذات فعاليـة ألن : الصحاري -7
وقد الحظت ذلـك . كة تطمس وتزيل بعض اإلنشاءات بفعل حركة الرياحالرمال املتحر 

عىل الحدود الكويتية أثناء اجتياح العراق لها حيـث قامـت القـوات العراقيـة بزراعـة 
ألغام تحت األرض وعمل إنشـاءات، وبالتـايل أصـبحت األلغـام املدفونـة بـارزة بفعـل 

  .ا فإن الصحاري هي عائق بذاتهاحركة الرياح وأصبحت الخنادق ممتلئة باألتربة، ولذ
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   تأثري الصحراء عىل تنفيذ العمليات الدفاعية

تتطلب العمليات الدفاعية يف املناطق الصحراوية اىل االستخدام الفعال لطبيعة 
إال أن القـوات , األرض والتمسك بالدفاع واملناورة لصـد الهجـامت املعاديـة وتـدمريها 

ــأثري  ــد مــن الت ــة الناتجــة عــن الطبيعــة املدافعــة تواجــه العدي ات الســلبية وااليجابي
  . الصحراوية والتي تساعـد أو تحـد من تنفيـذ العمليـات الدفاعية

  :استخدام األسلحة. أ

يتــأثر اســتخدام األســلحة املبــارشة وخاصــة إثنــاء النهــار  -:األســلحة املبــارشة ) 1( 
ـاب والخـداع وارتفاع درجات الحرارة بصعوبة التسديد وزغللة العيون نتيجـة ل لرس

إال أن الـرايض الصـحراوية , البرصي و وتكون الغبار الذي قد يحجب الرؤيا أحيانـا 
توفر ميادين الرمي الجيدة وتحقق اإلسناد املتبادل وميكن تحقيق درجة عالية من 

   .التكامل بني أسلحة مقاومة الدبابات وخطة املوانع

ألرضــية يف الصــحراء وحركــة الغبــار أن قلــة املعــامل ا -:األســلحة غــري املبــارشة) 2( 
الكثيفة تجعل عملية تقدير املسافات صعبة بالرغم من توفر أجهزة الليزر وكـذلك 

أن الغبار والرمال لها تـأثري كبـري عـىل .عدم توفر خرائط دقيقة لألرايض الصحراوية
وتسـاعد الصـحراء عـىل االسـتفادة مـن .أجواف املدافع وترسع يف اهرتائها وتأكلهـا

  أن صعوبة التخفية.يض والصوت يف عمليات االستمكانالوم
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املـدافع ورمايتهـا مـن الطـائرات  مواقـعوالتسرت تجعل مـن السـهل التعـرف عـىل 
كام أن األرايض الصـحراوية تقلـل مـن تـأثري القنابـل املتفجـرة ,القاذفة والعمودية 

  .بسبب الرمال

يف املنـاطق الصـحراوية  أن اتسـاع جبهـة القتـال :القيادة والسيطرة واالتصـاالت . ب
وتوقــع هجــامت العــدو مــن جميــع االتجاهــات يكلــف أنظمــة القيــادة والســيطرة 

غالبـا مـا تلجـأ .واالتصاالت أعباء أضافية لتحقيـق السـيطرة عـىل العمليـات الدفاعيـة
أن طبيعــة , القــوات املهاجمــة اىل اســتخدام التشــويش االلكــرتوين قبــل بــدء الهجــوم 

د عـىل اسـتخدام الهجـوم االلكـرتوين مـام سـيؤثر سـلبا عـىل األرايض الصحراوية تساع
إضافة اىل ان الصحراء تؤثر بشكل كبري عـىل .استخدام القوات املدافعة ألجهزة االتصال

الخطوط السلكية حيث تكون رسيعة التلف نتيجة الحرارة العالية واحتكاكها بالصوان 
ادة مـا تكـون فعالـة ذات املـدى االتصاالت التعبوية ذات الرتدد العايل جدا ع.والرمال

وأجهـزة الهـاتف .القصري أما اتصاالت الـرتدد العـايل فتتـأثر بـاألنواء وتقلبـات الطقـس
  .الالسليك تكون فعالة يف املناطق الصحراوية

تؤثر قلة املوانع الطبيعية  :قلة املوانع الطبيعية وصعوبة تحضري املواقع الدفاعية . جـ
انـع الطبيعيـة عـادة مـا تسـاعد املـدافع عـىل بنـاء مواقعـه أن املو  .عىل املدافع كثـريا

أن تحضـري .الدفاعية ومتنع العدو او تعيق تقدمة أو استخدامها كمناطق تقتيل للعـدو
  مواقع دفاعية يف الصحراء تكون عالية التكاليف إضافة اىل قلة املوارد 
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دم ارتكازهـا عـىل أن بناء املواقع املحصنة غالبـا مـا تكـون قليلـة الفائـدة لعـ .املحلية
سيكون االعـتامد عـىل املوانـع االصـطناعية مثـل  .املوانع الطبيعية أو األرايض الحيوية

حقول األلغام حيث تظهر صعوبات اإلعداد لهذه املوانع نظرا إلمكانية هجـوم العـدو 
إضــافة اىل عــدم تــوفر املصــادر املحليــة للمســتودعات ,مــن اتجاهــات غــري متوقعــة 

  .عني نقلها من مسافات بعيدة اىل املواقع الدفاعية األماميةمام ي, والتجهيزات

  :قوة املناورة .  د

غالبا ما تكـون الوحـدات املناسـبة مـن املشـاة هـي املشـاة -:وحدات املشاة ) 1( 
أن عـدم تـوفر .اآللية املسندة بالدبابات ونريان املدفعية املكثفـة والقـوات الجويـة

ألنـه يسـهل , ية القصرية غري مفيد يف الـدفاع املوانع القوية يجعل الخطوط الدفاع
تواجه قوات املشاة اآللية صعوبة التخفيـة والتسـرت إال ,عمليات االلتفاف املعادية 

كام انه ميكـن تحريـك االحتيـاط واسـتخدامه .أنها تستطيع الرماية لجميع الجهات
  .برسعة يف حالة متكن العدو من اجتياز أو تخطي احد املواقع الدفاعية

بالرغم من املميزات العديدة التي متلها الدروع من قابلية الحركة  -:الــدروع ) 2( 
واالتصاالت املرنة وقـوة النـار والحاميـة املدرعـة وان األرايض الصـحراوية مناسـب 

  إال أن الغبار ,للدروع لتوفريها ميادين الرمي الجيدة 

   



109 
 

بة تحقيـق التخفيـة والصوت الناجم عن حركتها فأنه يسهل كشفها أضافه اىل صعو
  .والتسرت لها يف املواقع الدفاعية

  :قوات اإلسناد . هـ

تواجه وحدات املدفعية صعوبة يف تحضري مواقعهـا بسـبب قلـة  :املدفعيــة ) 1( 
أن قلة الطرق تجعل عمليـات التزويـد .اللوازم وتحتاج اىل الوقت والجهد الكبريين

تكون صـعبة نظـرا لقلـة املعـامل  كام أن عمليات الرصد,والتعويض للذخرية صعبة 
كذلك فأنه عىل ضباط الرصـد تحديـد األهـداف فغالبـا مـا يجـرب .األرضية املختلفة

  .وحدات املدفعية من استخدام السدود النارية

نظـرا لصـعوبة التخفيـة والتسـرت للقطعـات املختلفـة تـربز  :الدفـاع الجــوي) 2( 
   .ة للطائراتالحاجة اىل مزيد من املدافع والصواريخ املضاد

تواجه وحدات الهندسة صعوبة بالغة يف تحضري املواقع الدفاعيـة :  الهندســة) 3( 
يف املناطق الصحراوية لعدم توفر املوانع الطبيعية ونقص املوارد املحليـة والحاجـة 

كام تواجه وحـدات اإلسـناد الهنـديس قلـة  .اىل مزيد من املواد لعدم صالبة األرض
  .وشح مصادر املياه

تتأثر الطائرات العمودية بدرجة حرارة الهواء يف األعـايل :  الطائرات العمودية) 4( 
  تأثريا سلبيا عىل قدرة الرفع وكام تؤثر الرياح الشديدة التي تحدث يف 
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وهذا سيؤثر حتام عىل تقـديم .الصحراء عىل حركة الطائرات وإجبارها عىل الهبوط
  .حدوث الطقس السيئ اإلسناد واملعاونة املبارشة للقطاعات عند

  :التأثري عىل اإلدارة واإلمداد. و

تتأثر القوات املدافعه يف املنـاطق الصـحراوية بالعديـد مـن املـؤثرات الناتجـة عـن . 1
  :طبيعية األرايض الصحراوية أو من الناتجة عن استخدام املعدات و من أهمها 

  .ملدرعةاالستهالك العايل من اإلطارات ومطاط الجنازير لآلليات ا. أ

  .الحاجة املستمرة اىل صيانة اآلليات واملعدات نتيجة الرمال. ب

صعوبة الحركة باآلليات وخاصـة اآلليـات املدولبـة املحملـة بـاملواد واآلليـات . جـ
  .الثقيلة

وخصوصا صعوبة اخفاء الطرق او الغبار الناتج عـن , صعوبة التخفية والتمويه .  د
  .الحركة

ــــ ـــ. ه ـــاه وحاج ـــح املي ـــة وش ـــاةقل ـــن املي ـــرية م ـــات كب ـــود اىل كمي   .ة الجن
  .نقص املوارد املحلية.  و

  .صعوبة اإلخالء الطبي.  ز
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صعوبة الحصول عىل األرزاق الطازجة واعـتامد الجنـود عـىل األرزاق الناشـفة .  س
  .واملعلبة لفرتات طويلة

  .الضغط البدين والنفيس لدى الجنود نتيجة البقاء يف لفرتات طويلة يف الصحراء. ع

يتم إنشاؤها مبجهود عسكري لخدمة هدف عسـكري ) التعزيز(عوائق التقوية 
  .وهي مكملة للعوائق القامئة يف منطقة العمليات

  :ومن عوائق التقوية

  .املناطق التي تعرضت لتلوث كياموي أو نووي -

  .عوائق تم عملها بواسطة املتفجرات -

  .إقامة حقول األلغام بأنواعها -

  .ةعمل موانع مبتكر  -

  ).مكعبات خرسانية وأسالك شائكة(عمل املوانع اإلنشائية  -
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  مفهوم تخطيط العوائق

يقوم ضابط الهندسـة املسـؤول عـن تنظـيم األرض بعمـل تحليـل للموقـف وذلـك  -أ
للتعرف عىل القوات املعادية وأسلوب قتالها وقدرتها عىل استخدام معدات املهندسني 

لبات الهندسية مليـدان املعركـة، وبـذلك يخلـص العسكرية، حتى يستطيع تقدير املتط
ضابط الهندسة من ذلك التحليل املنطقي إىل معرفـة قـدرة العـدو القتاليـة وأهدافـه 

  .وخياراته التكتيكية الهندسية

يشارك ضابط الهندسة ركن عمليات وحدة املناورة يف تنظيم العملية ويصبح لدى  -ب
ة للعوائـق ويبـدأ بـربط العوائـق بخطـة ضابط املهندسني القدرة عىل وضع خطة أولي

  .النريان واملناورة

يقوم ضـابط املهندسـني بوضـع متطلبـات تسـهيل الحركـة والتخطـيط للعمليـات  -ت
  .املستقبلية ووضع إجراءات السيطرة عىل العوائق وصالحية إقامة كل عائق

  :وتتألف تلك اإلجراءات من

  : مناطق العوائق )1

ة وسيطرة عىل مستوى فرقة ويتم عمـل هـذه املنـاطق هي عبارة عن إجراء قياد      
  عادة يف أشكال بيانية لتحديد املناطق التي تفوض فيها الصالحية إلقامة
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موانع تكتيكية، ويستخدمها قادة الفيـالق والفرقـة إلعطـاء الصـالحية بإقامـة عوائـق  
تعزيز تفـرض وتعترب مناطق العوائق مرنة إذ إنها تسمح لأللوية بإقامة عوائق . األلوية

  .إسناد مخطط مناورتها دون أن يتعارض ذلك مع عمليات مستقبلية

وحدود كل منطقة عوائق هي حدود الوحدة الجغرافية ويتم تحديد التـأثري عـىل      
  ).فصيل فاعيل(مستوى القيادات الصغرى 

  ):العوائق(أحزمة املوانع  )1

عىل شكل رسم بياين يوضح  هي إجراء قيادة وسيطرة عىل مستوى لواء وهو دامئا      
مبا ) العوائق(للقائد التكتييك يف إطار منطقة عائق، أن يخطط لكيفية استخدام املوانع 

يف أحد األحزمة، ) املوانع(يالئم تركيز الدفاع، وهذا اإلجراء يحدد التأثري العام للعوائق 
ارض هذه املوانـع ودامئا هذه األحزمة تساند خطة املناورة والنريان للواء برشط أال تتع

  .املوجودة يف ذلك الحزام مع مناورة أي قيادة أعىل

األحزمة دامئاً مقيدة، ألنها تابعة لوحدة تم التوجيه بإنشائها لتحقيق تأثري معني         
وهذه األحزمة ال تتعدى حـدود الوحـدة، وعـادة يحـدد القائـد . داخل منطقة املوانع

  مدى التأثري املطلوب تحقيقه كام هوأولوية إنشاء كل عائق يف كل حزام و 
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ويشـرتط أن تكـون العوائـق املوجـودة يف الحـزام مكملـة . الحال يف منطقـة العوائـق 
  .وقائد اللواء هو الذي يحدد أحزمة املوانع للكتائب. لخطة املناورة والنريان للواء

  ):العوائق(مجموعة املوانع  )2

يبـة يـتم تجميعهـا إلحـداث تـأثري هي عبارة عن عوائق فردية عىل مسـتوى كت         
معني ومقصود ضد العدو، وتلك املوانع تكـون داخـل الحـزام موانـع ويحقـق تأثريهـا 
مجتمعة قصداً أو هدفاً واحداً وهو إما تشتيت العدو أو تحويل اتجاهه أو تعطيله أو 

والغرض مـن هـذه املوانـع هـو مسـاندة مخطـط املنـاورة يف الكتيبـة أو قـوة . حجزه
ويف بعض الحاالت قد تَستخدم األلوية أو الفرق أو الفيالق هذه املجموعـات  الواجب،

إلقامة عوائق تكتيكية معينة، وقد تدرج خطة املوانع يف خطـة النـريان املبـارشة وغـري 
املبارشة، وقد يكون من املمكن أن يخطط قادة األلوية أو قـوة الواجـب أمـاكن وضـع 

  .عوائق أو أحزمة العوائق عىل التوايلتلك العوائق يف أي مكان يف مناطق ال

ــق ألن  ــة العوائ ــق أو أحزم ــاطق العوائ ــن من ــف ع ــق تختل ــة العوائ مجموع
املجموعات ليست مناطق ولكنها موانع نسبية للمواقع الفعلية، ورسومها البيانية تبني 
تأثري العوائق ويستطيع القادة وضع خطط مفصلة ويكـون هنـاك رسـوم بيانيـة لكـل 

  .توضح تأثريه عائق عىل حدة
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وبإمكان قائد فصيل املهندسني تعديل مواقع العوائق يف املجوعات إذا كان ذلك         
ال يؤثر عىل قصد القائد وخطة النريان، وإن تلك التعديالت تستهدف مبـارشة تشـكيل 

أمـا التعـديالت الكبـرية فـال بـد مـن . العدو الذي من أجله تم تخصيص تلك العوائـق
  .مجموعة العوائق) إقامة(الذي أمر بوضع موافقة القائد 

  :العوائق الفردية )3

قــد تكــون جــذوع أشــجار أو أحجــاراً أو خنــادق مضــادة للــدبابات أو األرشاك         
فعنـدما يوضـع ... الخداعية أو األلغام أو حواجز الطرق أو األسالك الشـائكة أو الحفـر

ويـتم تسـجيله مـن ) ق فـرديعـائ(أحد العوائق اآلنفة الذكر مبفرده يطلق عليه اسم 
قبل الوحدة التي أقامته ويتم اإلبالغ عنه للقيادة األعىل عرب السلسلة القيادية، ويكون 
البالغ بتفاصيل وافية وذلـك حتـى تـتمكن أي وحـدة تتحـرك عـرب منطقـة العـائق أن 

  .تتجاوزه دون حدوث خطر

اصـة لوحـدة أعـىل ويصعب وضع رسم بياين للعوائق الفردية ضمن الخرائط الخ       
  .من كتيبة
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 :املوانع املوجهة واالحتياطية واملوقفية )4

  : املانع املوجه واالحتياطي) أ( 

ه يتم تحديده من القائد األعىل ويصبح واجباً محدداً للوحدة األدىن         . املانع املوجَّ
سـوف أما املانع االحتياطي فيـتم تنفيـذه، ولكـن القائـد األعـىل يحـدد الوحـدة التـي 

  :تنفذه، وبالتايل فإن القائد يضع إلقامته وإنشائه اعتبارات، منها

 تحديد الظروف التي يتم فيها تنفيذ ذلك املانع.  

 تحديد موقعه بالتفصيل.  

  قائد الفرقة هو الوحيد الـذي يسـتطيع أن يفـوض باسـتخدام املـانع املوجـه
بإقامـة  واالحتياطي خارج منطقة العوائق وقائـد اللـواء يسـتطيع أن يفـوض

  .مانع موجه أو احتياطي خارج حزام املوانع

يعتــرب قــوة تكتيكيــة يحــتفظ بهــا القائــد يف االحتيــاط، وميكــن : املــانع املــوقفي) ب( 
استخدامه يف مواقع مختلفة ولكنـه واقـع ضـمن إجـراءات السـيطرة لوحـدة املنـاورة 

  .املنفذة
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  :وللامنع ثالث طرق لتنفيذه

  فرقةتخطيطه وتنفيذه عىل مستوى.  

 تحديد القصد من املانع.  

 تخصيص املوارد للوحدة املنفذة. 
  :التعليامت الخاصة بالعوائق )5

  :يستخدم القادة تعليامت وضوابط لتوفري مزيد من السيطرة عىل العوائق مثل

 نوع العوائق املستخدمة.  

 نوع األلغام املستخدمة.  

 األلغام املدفونة وغري املدفونة.  

 مواقع العوائق.  

غرض من هذا كله هو التأكد من عدم استخدام عوائـق تتعـارض مـع عمليـات وال     
  .مستقبلية تقف تلك العوائق أمام تنفيذها لتلك العمليات املستقبلية
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  : كيفية وضع العوائق )6

. إقامة العوائق يف ميدان املعركة تعترب عملية حيويـة تسـاعد القائـد يف حاميـة قواتـه
دان املعركة يف هزمية العدو، وتتيح للقائد االقتصاد يف وتساعد العوائق بقية أنظمة مي

  .حجم القوات املطلوبة لتأمني منطقة معينة

وعىل القائد أن يتأكد من تزامن استخدام العوائق، مع فهمه للعمليـات وأنهـا ال        
  .تسبب إعاقة لحركة قواته

  :ويجب الرتكيز أثناء وضع خطة العوائق للعمليات الدفاعية عىل

 إلعداد املميز لتنظيم األرض حيث إن هذا التنظيم يؤدي إىل نجـاح عمليـات ا
  .وحدة املناورة

  تحطيم جهود العدو من خالل عمليات العمـق والعمليـات األمنيـة والخـداع
  .ويتحقق ذلك من خالل دمج العوائق مع خطة النريان واملناورة

 و مـن قبـل الرتكيز عىل نقاط الضعف أو إحداث نقطة ضعف يف جانب العد
وحدة املناورة ويتم ذلك مبساعدة املهندسـني يف تركيـز القـدرة القتاليـة مـن 
استخدام املوانع وبناء التحصينات وتسهيل حركة قوات االحتياط لشن هجوم 

  .مضاد
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 ويساهم املهندسون يف املحافظة . املرونة مطلب رئييس يف العمليات الدفاعية
  .وائق املوقفية يف منطقة املعركة الرئيسيةعىل تلك املرونة من خالل الع

. أما وضع العوائق يف العمليات التعرضية فيؤثر عليها طبيعة األرض ونشاط العدو      
ولكن التعاون املنسق بني ضابط املهندسـني وضـابط االسـتخبارات وضـابط العمليـات 

  :ينتج عنه

 املناورة مساندة عمليات القوة الساترة من حيث تسهيل حركتها أثناء.  

  مساندة حرس املقدمة للمحافظة عىل حرية املناورة وإسناد عمليـات إعاقـة
الحركة للعدو، وبخاصة إذا كان القصد تثبيت العدو ومتكـني القـوة الرئيسـية 

  .من املناورة وشن هجوم عىل العدو

 تنسيق املوانع املوقفية للمساعدة يف صد الهجامت من الجناحني أو املـؤخرة .
يذ تلك املوانع تحت سيطرة قائد حرس األجنـاب واملـؤخرة بعـد أن ويتم تنف

ينسق ضابط املهندسني مع قائد وحـدة املنـاورة ومـع قائـد حـرس األجنـاب 
  :واملؤخرة حول االعتبارات اآلتية

  .نوع وتأثري املانع .1
  .منطقة االهتامم .2
  .نقاط القرارات املطلوبة .3
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  .منطقة االهتامم املستهدفة .4
  .لوبمعيار التنفيذ املط .5
  .حجم قوات املناورة .6
  .مدى تأثري اإلسناد الناري لجعل املانع ذا تأثري مضاعف .7

  مساندة الهندسة للقوة الرئيسية من حيث تسهيل الحركة وإعاقة العدو مـع
  .تلبية متطلبات الوقاية والتحصني املحدودة

  تحديد خطة مساندة مهـام الـدفاع الرسـيع الطـارئ وتحديـد مـواد اإلعاقـة
  .املتوافرةواملوارد 

  يرتكز اإلسناد يف الهجوم املـدبر عـىل تسـهيل الحركـة للقـوات الصـديقة عـىل
بــدءا بــالهجوم الرئييســ ثــم ) كتيبــة فاعليــة(امتــداد عمــق هجــوم الوحــدة 

وتعتـرب عمليـات إعاقـة الحركـة والوقايـة والتحصـني . املساندة ثـم االحتيـاط
  .لقوات الهجوم أمرا هاما

  عمليـات اسـتغالل النجـاح يف االحتفـاظ بخطـوط يرتكز اإلسـناد الهنـديس يف
. املواصالت مفتوحة وخصوصا حالـة الجسـور التـي تعتـرب رضوريـة للعمليـة

  .وبشكل عام يكون اإلسناد الهنديس يف عملية استغالل النجاح محدوداً 
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  تنفذ الهندسة القتالية مهام يف عمليات املطاردة، وغالبـاً مـا تكـون املطـاردة
تغالل النجاح إال أنها تختلـف مـن حيـث هـدفها األسـايس امتدادا لعملية اس

الذي يكون إمتام تدمري قوة العدو التي تحاول الهـروب مـن االشـتباك، ففـي 
هذه العملية يبقى اإلسناد الهنديس مقترصاً عـىل تسـهيل الحركـة وخصوصـا 

  .لقوة التطويق حتى احتالل مواقعها

املوانع الفعالة تجرب العـدو عـىل محاولـة ) العوائق(مفهوم عملية اخرتاق املوانع        
ويعتـرب هـذا الواجـب . اخرتاقها إذا أراد القائد مواصـلة هجومـه واالحتفـاظ باملبـادرة

القتايل هو األكرث صعوبة، واالخرتاق يعترب عمل وحدات أسلحة مشـرتكة تحـت إرشاف 
ليب وهــذه القــوات تســتخدم جملــة مــن التكتيكــات واألســا. وســيطرة قائــد املنــاورة

  :دم باملانعطولكّن هناك خيارين أمام القائد عندما يص. الخرتاقها

  .هو االلتفاف من حول املانع: األول

  :ويكون هذا االلتفاف عىل ثالثة أوجه كالتايل

  .وهذا االلتفاف تقوم به الوحدة بإمكاناتها الذاتية: التفاف سهل -أ
تـايل يـؤدي إىل وهذا العمـل يتطلـب معـدات إضـافية وبال: التفاف صعب -ب

فقدان التقـدم ويف هـذه الحالـة يعمـل القائـد مقارنـة بـني مميـزات وعيـوب 
  .االلتفاف أو فتح ثغرة
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وهذا العمل يتطلب جهداً هندسـياً ومعـدات مهندسـني : التفاف مستحيل -ت

  .شق الطرق وعمل نسف وتدمري: أكرث، مثل
   .عرب العائق فيشمل فتح ثغرة وإيجاد ممر آمن لألفراد واآلليات : الثاين

وهذا العمل يعتمد عىل عدة عوامل وأسس وقوة تقوم بهذا العمـل بنـاًء عـىل 
  .خطوات عمل متسلسلة مببادئ أو قواعد اخرتاق العوائق حتى تتسم العملية بالنجاح

  الخامتة

األرض هي أحد العوامل التي تؤثر عىل سري العمليات العسكرية حيث تتحرك  
القوات بتنظيمها وتغيري معاملها وفق متطلباتها، وقد يكون  عليها القوات ثم تقوم تلك

  .االستخدام الصحيح لطبيعة األرض أحد عوامل النرص، والعكس قد يؤدي إىل الهزمية

والعوائق الهندسية قد تكون لغامً أو حاجزاً ترابياً أو حفرة أو سلكاً أو َمْعلاَمً طبيعياً    
  .أو عائقاً تم تعزيزه وتحسينه حتى أصبح مانعاً 

  

  

  

  

  

  

   



123 
 

  ......الفصل الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ــا  ــال وأهميته الجب

ـــــــــيط  يف التخط

 4  الحريب  
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  القتال يف الجبال

قليل من الباحثني والكتاب واملؤرخني الذين يتوقفـون عنـدما ميكـن تسـميته            
بقتال الجبال، فاملعركة الحاسمة املرتبطة بحرب الحركة عادة ما تجذب األضواء وتبهـر 

نتائحهـا سـواء بالنسـبة ملـا يحققـه بطـل املعركـة مـن  األنظار بشدة وهجهـا وعظـيم
مكاسب وما يحصل عليه من غنائم أو من حيث ما ينزله بالخصم من هزائم ونوائـب 

ومل تعد هذه املعركة الحاسمة مرتبطة بالحرب الربية التـي عـادة مـا تقـع يف . وكوارث
  . رك الجويةالصحارى الشاسعة، وإمنا أصبحت شاملة للمعارك البحرية وحتى املعا

وهكذا بقيت معارك الحروب األخرى مثل قتال الجبال وقتـال الغابـات والقتـال         
داخل املدن وسواها بعيدة عن األضواء، وليس لهـا نصـيب كبـري مـن األلـق والشـهرة، 
حتى كأن فن الحرب قد أسقط من حسابه مثل هذه األعامل القتاليـة رغـم أهميتهـا، 

وما تحققه مـن نتـائج قـد تكـون قريبـة مـن تخـوم املعركـة ورغم قيمتها وصعوباتها 
وإذن فإن قتال الجبال ذو . الحاسمة، أو قد تكون أكرب من نتائج تلك املعركة الحاسمة

طبيعة خاصة مقرتنة بطبيعة الجبال ذاتها، وله أيضـاً أهدافـه املميـزة، وطرائـق قتالـه 
ال الجبيل يف القديم والحـديث وهذا ما أكدته معارك هذا القت. الفّعالة وحتى أسلحته

  .عىل السواء
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  الجبال وخصائصها القتالية

استطاع قادة الحرب إحراز قصب السـبق قبـل زمـن طويـل مـن تعامـل علـامء         
بحكم معانـاتهم القاسـية، ومـن خـالل  -الطبوغرافيا والجيواسرتاتيجيا مع الجبال فهم 
ز الواضـح بـني الجبـال، فهـذه املرتفعـات خرباتهم املكتسبة واملرتاكمة استطاعوا التميي

والروايس ليست متساوية يف أحجامها، وال هي متعادلة يف طبيعتها، وال هي متامثلة يف 
خصائصــها وميزاتهــا، فهنــاك الجبــال ذات املنحــدرات الحــادة واملرتفعــات الشــاهقة، 

الجبـال  وهناك الجبال املقطعة، التي هي أقرب إىل التالل منها للجبـال، وهنـاك أيضـاً 
املكسوة بالغابات، والتي يصعب معرفـة مجاهيلهـا واكتشـاف مضـامينها، إىل الجبـال 

  .الجرداء املحرومة من الغطاء النبايت

إذن فقد يكون من طبيعة األمور أن تتباين طرق التعامل مع الجبال يف األعامل         
ة وما يتوافر لها من القتالية بحسب خصائص تلك الجبال ومميزاتها الطبيعية والصناعي

ــة  ــة أو التأخريي ــة الثابت ــة أو الدفاعي ــة الهجومي ــامل القتالي ــاوئ لألع ــن واملس املحاس
ولكن، وعىل الرغم من وفرة الحاالت الخاصة لألعامل القتالية يف الجبال مام ). املؤقتة(

يفرض التعامل مع كل عمل من هذه األعامل مبعزل عن األعامل األخـرى إال أن هنـاك 
ولعـل م مشرتكة أو مبادئ عامة تنطبق عىل معظم األعـامل القتاليـة يف الجبـال، قواس

  :من أكرثها أهمية بحسب تجارب الحروب، ما ييل
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خداع النظر وصعوبات التقدير، إذ من املعروف أن األجسام تبـدو أصـغر حجـامً  :أوالً
ة لـذلك عنـد وأكرث بعداً عند النظر من األسفل إىل األعـىل، فـيام تكـون األمـور مناقضـ

ويصبح من الصـعب عـىل سـبيل املثـال إحكـام األسـلحة . النظر من األعىل إىل األسفل
وحتـى األسـلحة (ذات الرمي املسـتقيم عنـد التعامـل مـع أهـداف متباعـدة بـالعمق 

وميكن عىل كل حال الحصـول عـىل نـوع ). الفردية عندما تكون األهداف بعيدة نسبياً 
أو ) شـواخص ومـؤرشات(العتامد عىل وسائل للمقارنة من الدقة يف تقدير املسافات با

مقدرات املسافات واملناظري املجهزة باألشـعة الليزريـة أو األشـعة ( التقنيةباللجوء إىل 
  ).تحت الحمراء للرؤيا الليلية وسواها

ضيق أفق الرصد، ووفرة املباغتات، حيث تتوافر يف املناطق الجبلية، حتى ما كان  :ثانياً 
ع الــتالل والهضــاب، ثنايــا كثــرية وتعرجــات مختلفــة، وتبــاين كبــري بــني منهــا مــن نــو 

املنحدرات مام يسمح للقوات املنترشة يف الجبال، والتي تتقن أعامل اإلخفاء والتمويـه 
واستثامر الطبيعة الطبوغرافية لألرض، أن تظهـر يف الوقـت املناسـب لتوجـه رضباتهـا 

القـوات املتقدمـة يف الجبـال مـن تنظـيم  وقـد تـتمكن. القاتلة واملدمرة لقوات العدو
شبكاتها االستطالعية بشكل محكم، وقد تنجح يف توسيع أفق الرصـد قـدر اسـتطاعتها 
لضامن أمـن القـوات، ولكـن يبقـى هنـاك مجـال واسـع يف األعـامل القتاليـة الجبليـة 

  .لتحقيق أنواع كثرية من املباغتات
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املسالك والـدروب عـرب شـعاب الجبـال  صعوبة اختيار محاور العمليات، ذلك أن: ثالثاً 
ووديانها عادة ما تتشكل عرب أزمنة متطاولة، مام فرض عىل اإلنسان املقاتـل اسـتخدام 
ما هو متوافر من الطرق واملسالك، والعمل عىل تحسينها وتطويرهـا مـن أجـل تلبيـة 

ولقـد أصـبحت الوسـائل الهندسـية . متطلبات التحركات العسـكرية الكبـرية والكثيفـة
قـادرة عـىل تقـديم املسـاعدات ) إلـخ..الجرافات والحفارات وآالت التسـوية(املتوافرة 

الرضورية لشق الطرق، وصنع محاور جديدة للعمليات، ولكن ذلـك يحتـاج إىل مزيـد 
كـام أن التـزام ) الرسـية والكـتامن(من الوقت، وهو ما يتناقض مع متطلبات الحركـة 

الجبلية، تجعل هذه املحاور هي األكرث عرضة القوات مبحاور محددة تفرضها الطبيعة 
  .للتهديد والخطر، ألنها تستقطب إليها جهود القوات املتصارعة عىل مرسح العمليات

صعوبة األعامل القتالية الجبلية، فـاألعامل الهجوميـة يف الجبـال تحتـاج إلعـداد  :رابعاً 
ة من جهد كبري كـام أن وتدريب شاق نظراً ملا يفرضه التحرّك يف الجبال واملناور . خاص

األعامل الدفاعية تحتاج بدورها للتكيّف مع احتامالت نقص امليـاه واملـوارد الغذائيـة، 
عالوة عىل تبدالت األحوال املناخيـة، وأحيانـاً تـوافر الحيوانـات املفرتسـة، مـام يجعـل 
 األْعامل القتالية الجبلية مميـزة بصـعوباتها ومشـاقها، والتـي تتزايـد مـع تزايـد حجـم

  القوات وتنوع وحداتها املقاتلة، وما هو مقرتن بالطبيعة الخاصة
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للجبال، ولهذا مل يكن غريباً أن يتم يف الجيوش الكربى إعـداد وحـدات جبليـة خاصـة  
  .كام يف بالد الشامل األورويب(لقتال الجبال 

رضورة التحصني الهنديس لألرض، إذ تبدو أهمية هذا التحصني واضـحة لـدعم  :خامساً 
بيعة الحصينة لألرض، ولإلفادة من ميزاتها حتى أبعـد الحـدود، فاسـتخدام املوانـع الط

الصناعية، وزرع بعض األلغام يف مناطق يتم اختيارها بصورة جيدة، وإعدادها لتـدمري 
بعض النقاط أو الحواجز التي تشّكل عند تدمريها سدوداً قوية، وكـذلك إنشـاء املقـار 

دق وخنادق املواصالت وإقامة املسـتودعات يف أعـامق امليدانية وتنظيم شبكات الخنا
الجبال؛ كل ذلك مام ميكـن اعتبـاره رضوريـاً لزيـادة قـوة املواقـع الحاكمـة، وتسـهيل 

ويبدو أن هذا التحصني الهنديس لألرض هو . التحّركات واملناورات وضامن أمن القوات
سواحل أو يف أية منـاطق أكرث سهولة وأكرب فاعلية يف الجبال منه يف السهوب أو عىل ال

قتالية أخرى مبا يف ذلك التنظيم الدفاعي عىل تخوم الغابات وسـواها نظـراً إلمكانـات 
  .التحّكم مبحاور العمليات

التنظيم اإلداري واإلمداد، فالقوات املقاتلة يف الجبال قد تجد نفسها يف أحيـان  :سادساً 
يرغمهـا عـىل الصـمود قـدر كثرية تحـت دائـرة الحصـار، ويف حالـة مـن العزلـة، مـام 

وهي بالتايل . املستطاع، وحتى أعىل درجات الصمود، مع االستمرار يف املقاومة العنيدة
تحتاج ملخزون كبري من الذخائر املتنوعة، واملواد التموينية، واملياه؛ السـيام أن اإلمـداد 

  جواً ليس مضموناً بصورة دامئة وال ثابتة، كام أن تحرّك القوات 
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نقاذ القوات الواقعة تحت قبضة الحصـار، قـد تتـأخر لـبعض الوقـت ألسـباب الربية إل 
  .كثرية تفرضها األعامل القتالية عىل امتداد مسارح العمليات

والبد هنا من تذكّر حقيقة أن القـوات الجبليـة هـي قـوات ذات تسـليح خـاص،        
مـداد للقـوات وإذن فعمليـة التنظـيم اإلداري واإل . وتجهيز يتناسب مع طبيعة الجبال

الجبلية هي عملية دقيقة، وذات أهميـة كبـرية، إذ برهنـت التجـارب التاريخيـة منـذ 
أقدم العصور أن األعامل القتالية الجبلية كثرياً ما تحولت إىل كـوارث ونكبـات بسـبب 

  .ضعف التنظيم اإلداري أو حتى غيابه

عــدها تبعــاً ويبقــى هنــاك مجــال رحــب للبحــث يف مبــادئ حــرب الجبــال وقوا        
لخصائص الجبال ذاتها، ونقدم هنا من تجـارب القـالع و التحصـينات القدميـة دروسـاً 

، فتلك القالع والتحصينات غالبـاً مـا التقنيةمهمة وذات قيمة ثابتة حتى يف عرص ثورة 
كانت تحتل مواقعها فوق قمم الجبال، أو عنـد ذراهـا االسـرتاتيجية، أو عنـد املمـرات 

قع الحاكمة، وكانت القالع والحصون مبثابة مدن عسكرية مجهزة بكـل اإلجبارية واملوا
املتطلبات الرضورية لدفاع طويل األمـد، وملعركـة ضـاربة، ولـيس ذلـك يؤكـد حقيقـة 
التكامل بني وسائل الدفاع الطبيعية يف الجبـال ووسـائل التحصـني الصـناعية وحسـب، 

يمة العامل الجيواسرتاتيجي املتوافر وإمنا يؤكد أيضاً حقيقة العالقة بني قتال الجبال وق
  .يف قتال املناطق الصعبة
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  يف الجبال تجارب الحروب

تبقى التجارب التاريخية للحروب هي املدرسة الحقيقية السـتخالص أسـس فـن         
الحرب ومبادئه وإمكانات تطويره، ولقد عرف تاريخ فـن الحـرب منـذ أقـدم العصـور 

  :التجاربيكون من املفيد التوقّف قليالً عند بعض  تجارب كثرية لقتال الجبال، وقد

  العامل القديم

لقد كانت جيوش العامل القديم تتجنب قدر املستطاع اقتحام الجبـال، أو خـوض        
املعارك يف متاهاتها، ولهذا فإنهـا عـادًة مـا كانـت تلتـف مـن حولهـا، أو تتحـرك عـىل 

 هانيبعـل(أمثولـة القائـد القرطـاجي  جنباتها، أو تستخدمها للعبور من دروبها، ولعـل
هي أفضـل أمثولـة لإلفـادة مـن املمـرات والـدروب الجبليـة للحركـة ) م.ق 183 247

جيشه الكبـري عـرب ) هاين بعل(م قاد .ق 217ولتحقيق املباغتة االسرتاتيجية، ففي سنة 
نيا الربتات كام يسميها املؤرخون املسلمون والتي تفصل بني أسـبا(دروب جبال البريته 

ثم اخرتق بعدها جبال األلب يف أقىس مسرية عسكرية عرفها التاريخ، لينحدر ) وفرنسا
من شامل إيطاليا محققاً املباغتة املذهلة التي ضمنت له أروع االنتصـارات يف معـارك 
تبان وتريبي وترازميني ثم كاين، وبقيـت هـذه التجربـة مـن أكـرب التجـارب التاريخيـة 

  .الجبالللتحركات العسكرية عرب 
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  الفتوحات اإلسالمية 

جاءت تجارب الفتوحات اإلسـالمية لتـربز أهميـة الجبـال ودورهـا يف سياسـات 
كانــت جيــوش العــرب املســلمني قــد ) م638 635= ه 17 14(الحــروب، ففــي الفــرتة 

أنجزت فتوحات بالد الشام والعراق، ويومها أصدر أمري املؤمنني عمر بن الخطاب ريض 
بإيقاف الفتوح عند تخوم جبال زاغـروس رشقـاً مـع الفـرس، وشـامالً عنه أوامره  الـلـه

وكان ذلك قراراً مذهالً، إذ عّد الجبال حـاجزاً طبيعيـاً ال . عند جبال األمانوس مع الروم
يجوز زج قوات العرب املسلمني يف متاهاته، ولكن، عندما اسـتمر الفـرس يف تحرّشـهم 

نني عمـر أوامـره باسـتئناف الفتـوح فكانـت ويف أعاملهم العدوانية، أصـدر أمـري املـؤم
. هي نقطة االنطالق للتوّغـل يف بـالد فـارس) م642= ه 21نهاوند فتح الفتوح (معركة 

  :وميكن هنا مالحظة نقطتني مهمتني، وهام

  .اإلفادة من املمرات والدروب للتقدم عرب بالد فارس. 1

املرتفعـات والعوائــق اختبـار محـاور العمليــات التـي تســري عـىل أطـراف الجبــال و . 2
الطبيعية، وإىل جانب ذلك، كان العرب املسلمون يحاولون اإلفادة من الجبال ومنعتها 

  .وقوتها لحامية أجنحتهم ومؤخراتهم، مع تجّنب التوّغل يف املناطق الجبلية

من القصص التي تربز ) الجبل(واستناد جيشه إىل ) سارية بن زينم(وتعّد قصة          
  عسكرية اإلسالمية تجاه قتال الجبال، والتي أكدتها تجاربالسياسة ال
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سـواء يف (الحروب العربية اإلسالمية مع الـروم، والتـي عرفـت طـوال العرصـ األمـوي  
والتـي ) حـرب مـاوراء الـدروب(أو ) حرب الثغـور(باسم ) الشام أو األندلس بعد ذلك

  ).الصوائف والشوايت(تحّولت إىل غزوات منتظمة عرفت باسم 

تحركــت جحافــل الفــتح العــريب ) شــامل أفريقيــا(ويف فتــوح املغــرب العــريب           
اإلسالمي عىل املحاور الساحلية متجنبة بذلك الدخول يف عمق املناطق الجبلية، إىل أن 
تم ارتياد مـداخلها ومخارجهـا واسـتطالع مجاهيلهـا مـع اإلفـادة مـن الجبـال لحاميـة 

نظم ) م710ه 92(لعرب املسلمون لفتح األندلس وعندما انتقل ا. أجنحة جيوش الفتح
حيـث تـم االسـتناد إىل الجبـال ) وادي لكـة(يف ) سد اسـرتاتيجي(طارق بن زياد أشهر 

املتفوقـة والتـي ) القـوط(لتنظيم ترتيب قتايل عميق ميكن له الصمود يف وجـه قـوات 
عركـة جـاء وعندما نجح املسلمون يف حسـم امل). رودريك أولذريق(كان يتوىل قيادتها 

  .التحرك نحو الشامل عرب محاور متوازية بعيدة عن عوائق الجبال وصعوباتها

  الحرب العاملية الثانية

تجربة حرب البلقان يف الحرب العاملية الثانية، حيث عّدت هـذه التجربـة مـن          
وجهة نظر أوروبا عىل األقل من أغنى تجـارب الحـروب الجبليـة بالـدروس التطبيقيـة 

  دئ الحرب وقواعدها، ويف الواقع، فإن احتالل القوات األملانيةملبا
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بريطانيـا (ألقطار أوروبا الغربية، قد اقرتن بتنظيم املقاومة من قبل الحلفاء ) النازية( 
وكانت جبال فرنسا والبالد املنخفضة مرسحاً لألعامل القتالية الجبلية ) وأمريكا وروسيا

الكامئـن واإلغـارات واألعـامل التخريبيـة (غرى التي كانت تعتمد عىل العمليـات الصـ
ولقد حفظ أدب الحرب الغريب مؤلفـات ). وتوجيه الرضبات باستمرار لقوات االحتالل

تربز أهمية األعـامل القتاليـة يف الجبـال ودورهـا يف ) وقائع ويوميات ومذكرات(كثرية 
  ).مادياً ومعنوياً (استنزاف قدرة الجيوش األملانية 

قد متيزت عن بقية ) بقيادة املارشال جوزيف بروز تيتو(أن حروب البلقان غري          
اسـتثامرها الرائـع : األعامل القتالية األوروبية بعـدد مـن الخصـائص، لعـل مـن أهمهـا

لطبيعة البالد الجبلية، وتنظيم البالد وربط بعضها بـبعض بشـبكة محكمـة، والكفـاءة 
ل القتالية يف حدود الزمن واملكان املناسـبني، العالية يف اختيار األهداف، وتنظيم األعام

وهذا مام أرغم القيادة األملانية عىل زج أفضل تشكيالتها القتالية عىل مرسح البلقـان، 
ـقية  يف أصـعب ) السـوفيتية(مام ساعد عىل تخفيف الضغط األملاين عـن الجبهـة الرش

ء أيضاً عـىل تنظـيم مراحل الحرب وأشدها قسوة وعنفاً، وهذا مام ساعد قيادة الحلفا
  .عملياتهم بداية من شامل أفريقيا، ونهاية بصقليا وإيطاليا
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  الحروب الثورية

وإذا كانت تجربة حرب البلقان قد عّدت منوذجاً للحرب ضد جيوش نظامية يف          
مناطق جبلية، فإن هذه الحرب قد تطورت عرب الرصاع املسلح عندما تحولـت فصـائل 

إىل جيـوش نظاميـة أيضـاً، متتلـك األسـلحة الثقيلــة ) اليوغوسـالفية(القـوات البلقانيـة 
وتخوض معاركها عىل جبهـات واسـعة؛ مـام أبـرز إمكانـات خـوض معـارك الجبـال يف 

واملصنفة (وقد جاءت حروب ما بعد الحرب العاملية الثانية. إطارحروب جيوش نظامية
عنـى إطـالق رشارة الحـرب لتسري عىل هذا االتجـاه ذاتـه، مب) يف إطار الحروب الثورية

بقوات مقاومة غري نظامية، ثم التحّول إىل حرب بجيوش نظاميـة تكـون الجبـال هـي 
) م1975 1954(ولقــد كانــت الحــرب الفيتناميــة . املرســح الــرئيس ألعاملهــا القتاليــة

  .منوذجاً لهذه الحروب املتطورة) م1962 1954(والحرب الجزائرية 

بقوات قليلة، غـري أن ) أو حرب التحرير الجزائرية(زائر انطلقت رشارة حرب الج        
) األوراس والقبائـل(هذه القـوات اسـتندت إىل قواعـد الجبـال الحصـينة يف منطقتـي 

وكانت مغاور هذه الجبال وكهوفها وافتقارها ملحاور العمليات ووعورة أرضها وغاباتها 
انت هـذه القـوات تنطلـق ، حيث ك)الثورة(وشدة منحدراتها هي امللجأ األمني لقوات 

ثـم تعـود إىل مالجئهـا ) الكامئـن واإلغـارات واألْعـامل التخريبيـة(لعملياتها الصـغرى 
  املحصنة التي أمكن تطوير قدراتها الدفاعية عرب التحصني
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وأمكن لجحافل الغزو الفرنس خالل سنوات الرصاع املرير أن تجتـاح . الهنديس لألرض 
ة يف مرات متتالية ومن خالل تقسيم مسارح العمليـات قواعد الثورة يف املناطق الجبلي

إىل مناطق يتم تطهريها عىل التتابع، غري أنه كان مـن املحـال عـىل القـوات الفرنسـية 
املتفوقة اإلفادة من تفوقها لنرش القوات يف كل أرجاء البالد الجزائرية وبصـورة دامئـة، 

مـا يعـودون إىل قواعـدهم وكانت تلك نقطة قـوة الجزائـر بـني الـذين كـانوا رسعـان 
ولقد خرس الجزائريون أكرث من مليون شـهيد، . الجبلية فور انسحاب القوات الفرنسية

غري أن خسارة القوات الفرنسية كانت كبرية أيضاً، وعندما وصلت الحرب نهايتها كانت 
قوات الثورة الجزائرية قد تحولت إىل جيش نظـامي، فـيام كانـت الجيـوش الفرنسـية 

  .مادياً ومعنوياً مستنزفة 

تسـري عـىل محـور مـواز ملحـور الثـورة ) الفيتناميـة(كانت حرب الهند الصينية          
الجزائرية، فقد انطلقت رشارة الثورة من جـوف الجبـال الـوعرة املغطـاة بالغابـات يف 

، ثـم تطـورت الحـرب )بقيادة هويش منـه وقائـده الجـرنال جيـاب(أقىص شامل البالد 
منوذجاً للحروب الجبلية، فقد نظّم الفرنسـيون دفـاعهم ) ان بيان فودي(وكانت معركة 

القوي حول هذه القلعة التي كانت متسك مبفاتيح الدلتا، ووضعوا فيها أفضل قـواتهم؛ 
وشحنوها بكل متطلبات الـدفاع مـن أسـلحة وذخـائر ومـواد متوينيـة لتكـون قاعـدة 

اســتطاعت حفـر الخنــادق  غــري أن القـوات الفيتناميـة. للهجـوم ولـيس للــدفاع فقـط
  للمواصالت وتنظيم شبكة محكمة من الطرق، وأمكن لهم فرض حصار 
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م، وكانت االشتباكات بالنريان 1953) نوفمرب(محكم عىل هذه القاعدة يف ترشين الثاين 
) مـايو(آيـار  13واألعـامل القتاليـة الصـغرى مسـتمرة حتـى يـوم ) التناوش عن بعـد(

يف قبضة جـيش ) ديان بيان فو(تالية نهايتها بسقوط م، حيث وصلت األعامل الق1954
التحرير الفيتنامي، واضطرت فرنسا لقبول الرشوط الفيتناميـة واالنسـحاب مـن هـذه 

، وكان ذلك نقطة تحّول جديدة يف أفق الحروب الجبلية أيضـاً، إذ وقفـت )املستعمرة(
جديـداً مـن منـاذج  الجيوش األمريكية عىل أعباء الحرب يف جبال فيتنام، لتضع منوذجاً 

  .)يف الجبال التقنيةحرب (الحروب الجبلية، وهو منوذج 

جاءت الحرب الفيتنامية لتشـّكل نقطـة التحـول الحاسـمة يف طريـق تطـوير            
لقتال الجبال، فخالل عقدين من الرصاع املرير، وعرب حوار اإلرادات املتصارعة،  التقنية

ب ملتطلبات الظروف الصعبة للقتال، فكـان مـن ظهرت الحاجة لتقانة متطورة تستجي
  :عىل سبيل املثالذلك 

لقد كان الدفاع عن النقاط الحاكمة واملواقع ذات األهميـة االسـرتاتيجية يتطلـب  :أوالً
، فكـان )مـدافع الهـاون والهـاوتزر(ما هو أكرث من اللجوء إىل أسـلحة الرمـي املنحنـي 

تطيع التعامل بالرمي املبـارش مـع األهـداف اللجوء إىل حوامات الدعم الناري التي تس
  ).بالرمي املستقيم بالرشاشات والصواريخ(
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والتـي تكـون ) الربيـة(ظهرت الحاجة أيضاً لتجاوز حدود محاور التحرّك األرضية  :ثانياً 
طائرات الهليـوكبرت الثقيلـة لنقـل (عادة مهددة باستمرار، فجاء تطوير حوامات النقل 

  .إىل الهدف للوصول مبارشة) القوات

أو حتـى (كان التحرّك عربالجبال يهدد القوات دامئاً بالتطويق والعزل واالنحـراف  :ثالثاً 
، فكان البد من تطـوير وسـائط الرصـد و االسـتطالع الجـوي بحيـث )تغيري االتجاهات

، وبحيث تبقى القوات )الربي(تتكامل شبكات الرصد الجوي مع شبكات الرصد األريض 
مع بعضها البعض، وعىل اتصال مـع قياداتهـا ومـع األنسـاق السـفىل عىل اتصال دائم 

  .لتبادل املعلومات، وتبادل الدعم والتعاون

أيضاً الحاجة لتطوير شبكات االتصال يف إطار تطوير ) الحرب الفيتنامية(أظهرت  :رابعاً 
الحرب اإللكرتونية، والحرب اإللكرتونيـة املضـادة، وبـذلك كانـت هـذه الحـرب نقطـة 

ل الحاسمة يف الدور املتعاظم الت يف العمل العسكري، وبذلك قدمت ) التقنيةلثورة (حوُّ
  .التقنيةحرب الجبال يف فيتنام ما هو رضوري لتطوير كل فروع 

ويف إطار إعادة التنظيم الشامل للقوات وتسلحها، كان لزامـاً تطـوير األسـلحة  :خامساً 
بهـدف زيـادة ) قذوفات املضادة للـدروع، والقاذفات الصاروخية، واملالبنادق(الفردية 

الكثافة النارية للتعامل مع األهداف القريبة، حيث تتزايد يف األْعامل القتالية الجبليـة 
  .احتامالت االشتباكات الفردية وقتال االلتحام والقتال القريب
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وتبعاً لذلك كان البد من تنظيم قوات خاصة لألعامل القتالية الجبليـة، حيـث : سادساً 
ـاء(توافر الكهوف واملغائر واألنفاق واملالجئ، ويعّد تنظـيم ت منوذجـاً ) الجـرذان الخرض

ملثل هذه التنظيامت التي ميكن إعدادها تبعاً لطبيعة الجبـال، فالوحـدات الجبليـة يف 
الرنويج والسـويد مـثالً تعتمـد عـىل فـرق املتـزلجني، فـيام تعتمـد الوحـدات الجبليـة 

  .ر والقوات املنقولة جواً الروسية عىل وحدات املغاوي

وبإيجاز، فإن ما أمكن إنجازه من تطـوير للتقانـة، اسـتجابة لتحـديات القتـال يف        
الجبال، ومـا تبـع ذلـك واقـرتن بـه مـن تطـوير للتنظـيامت القتاليـة الجبليـة، وحتـى 

 والتسـلح التقنيـةلألساليب القتالية، قد شّكل برهاناً حـديثاً وإضـافياً لحقيقـة ارتبـاط 
بالتنظيامت القتالية، وبطرائق العمليات، كام شّكل يف الوقت ذاته برهاناً عىل أن هذه 

قد جاءت لعالج ما ظهر من ثغـرات ومـن نقـاط ضـعف يف األعـامل القتاليـة  التقنية
  . الجبلية يف أصعب ظروف القتال الحديثة

  لجبـــال وإلبـــراز هـــذه الحقيقـــة ميكـــن العـــودة إىل املالمـــح العامـــة لقتـــال ا       
  :يف حاالت الدفاع والهجوم
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  املالمح العامة لقتال الجبال

  : يف حاالت الدفاع. 1

عادة ما يتم اختيار املناطق ذات األهميـة االسـرتاتيجية مثـل محـاور العمليـات         
وطرق املواصالت واملراكـز ذات األهميـة الخاصـة كاملصـانع واملنشـآت العلميـة ودور 

حيث تقوم القوات عندها باالسـتناد إىل املوانـع الجبليـة القويـة  الصناعة الحربية إلخ
ويتم تحصينها هندسياً، ويكون الخط الدفاعي األول والخطـوط التاليـة عنـد خطـوط 

لغمـر (تبدل املنحدرات، مام يسمح باستثامر خصائص األسلحة ذات الرمـي املسـتقيم 
  ).منطقة القتل بكثافة نارية عالية

نقـاط (أن يضمن مثل هذا التنظيم الدفاعي الحامية من كل الجهات والبد من          
وذلك بحسـب مـا تفرضـه طبيعـة األرض ) االستناد املغلقة واملواقع الدفاعية املتباعدة

ذاتها؛ ويف مثل هذه األحوال ال يعّد سقوط أحد املواقع الدفاعية كارثة أو نكبة ملرسح 
اعيـة االسـتمرار يف املقاومـة، والتعامـل مـع العمليات، إذ باستطاعة بقية املواقـع الدف

التي سقطت من النطاق الدفاعي بعزلها وتطويقها وتوجيه الرضبات الناريـة ) الثغرة(
  .إليها حتى يتم استعادتها بالهجامت املضادة وإعادة التوازن املفقود للنطاق الدفاعي
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  :أما يف حاالت الهجوم. 2

ات حرية الحركة أرضاً وجـواً، ومل تعـد العوائـق لتضمن للقو  التقنيةفقد جاءت         
الجبلية وال السدود واملوانع والتحصينات مهام بلغت مـن القـوة واملنعـة بعيـدة عـن 
. الرضبات النارية، وال قادرة عىل منع قوات الهجوم من الوصـول إىل أهـدافها مبـارشة

وصـل إىل حالـة فامذا يعني ذلك كله؟ وهل يعني أن الدفاع يف الجبـال والهجـوم قـد 
  املامنعة، بحيث أصبح القتال الجبيل عقيامً وغري مفيد؟

هي ملك مشاع ورصيد مشرتك ميكن لكل الجيـوش  التقنيةإن : مرة أخرى نقول
، بحيـث ال )ونزيهة(امتالكها والحصول عليها واإلفادة من إنجازاتها، وهي حيادية دامئاً 

وال متـنح الـدفاع قـدرة تسـتلبها مـن  تقدم امتيازاً خاصاً للهجوم عىل حسـاب الـدفاع،
وليس عىل قادة الحرب ومهندسـيها وصـانعي قراراتهـا وواضـعي خططهـا إال  ،الهجوم

للوصـول  التقنيـةمجابهة متطلبات الحرب بعقول مبدعة تستفيد من إنجازات العلم و 
منذ أقدم العصـور، وهكـذا سـيبقى  التقنيةهكذا كان شأن العلم و . إىل النرص الحاسم

ويقودنـا ذلـك إىل اإلقـرار . ويف أفـق املسـتقبل أيضـاً ) التقنيـةثورة (ع يف ظروف الوض
  :بالحقيقة التالية، وهي

إن الجبال وعوائقها وموانعها ومجاهيلها ال متتلك مـن الناحيـة العسـكرية قـوة         
  ذاتية، وإمنا تستمد هذه القوة والقدرة من خالل استثامر خصائص هذه الجبال 
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اء للدفاع أو للهجوم وذلك عرب التحصني الهنـديس لـألرض، وعـرب اسـتخدام وميزاتها سو 
  .عند تنظيم األعامل القتالية التقنيةمنجزات العلم و 

ويظهر من خالل ذلك كله أن الجبال مثلها كمثل سائر املناطق الصـعبة والقاسـية      
دم التـورّط يف ليست هي املناطق األفضل للقتال، وأنه من املناسب االبتعاد عنهـا، وعـ

هو خيـار تفرضـه ) القتال يف الجبال(اقتحامها كلام كان ذلك ممكناً، وبالتايل فإن خيار 
رضورة األعامل القتالية عىل مرسح العمليات مبجموعه يف إطار هـدف الحـرب، ومـن 

  :ذلك عىل سبيل املثال

  استنزاف قدرة الخصم، وليس الوصول إىل الحسم، حيث تختار القوة األصـغر
ألضعف عّدة وعدداً أن تجعل من الجبال قاعدة مأمونة لها، بهدف كسـب وا

الوقت وزيادة االستعدادات للقتال وتطوير قدراتها من خالل استنزاف قـدرة 
هذا الخصم بعمليات صغرى مزعجة وليست قاتلة مع تجّنب خوض معـارك 

هـا، كبرية تسمح للخصم باستثامر قوته املتفوقة لسحق املقاومة والقضـاء علي
وعادة ما تكون هذه القوى الضعيفة هي قوى محلية أو وطنية تجابـه قـوى 

  .وجيوش أجنبية

  اإلفادة من الجبال وصعوباتها لنرش قوات ليس من أهدافها القتال يف الجبـال
ولو أنه البد من مجابهة احتامل خوض معارك هذا القتال وإمنـا الهـدف هـو 

  ع للعمل فيام وراء تنظيم قواعد يتم منها إطالق وحدات استطال 
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الجبال السهول واملدن لجمع املعلومـات ومعرفـة نوايـا العـدو واسـتعداداته 
القتالية، وتعمل هذه القـوات مـع كتلـة القـوات أو الجيـوش الرئيسـة التـي 

وميكن تصـنيف هـذا . تخوض حربها يف السهوب وبعيداً عن املناطق الجبلية
والتـي ) ت أو الواجبـات األمنيـةاملهـام(النوع من األعـامل القتاليـة يف إطـار 

تعمل عىل ضامن استقرار مسارح العمليات وحامية القـوات الصـديقة التـي 
  .قد تجابه تهديدات غري متوقعة، فيام لو تّم تنظم القواعد األمنية يف الجبال

  وإشـغال (اإلفادة من الجبال ودروبها لتوجيه الرضـبات اإلجهاضـية املسـبقة
ون الجبال مجرد ممرات لعبور القوات نحو أقـاليم ، وبذلك تك)العدو بنفسه
وتجدر اإلشارة مرة أخرى إىل أن العرب املسلمني كانوا هم أول . البلد املعادي

من نظم هذا النوع مـن األْعـامل القتاليـة الجبليـة يف إطـار مـا عـرف باسـم 
) الصوائف والشوايت الربية والبحرية(والتي كانت تنطلق منها ) حرب الثغور(

، وهي عمليـات مل يكـن )ما وراء الدروب(غزوات منتظمة ودورية ألقاليم  يف
هدفها االحتالل وال القضاء عىل العدو، وإمنا هـدفها هـو حرمـان العـدو مـن 
توجيه تهديداته لبالد اإلسالم؛ وقد تركزت هذه الحـروب عـىل بـالد الـروم يف 

عيل بالد الفـرنج يف شامل بالد الشام، وعىل بالد الفرنج يف شامل بالد الشام، و 
  .)أسبانيا(شامل األندلس 
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  يف أفق حروب املستقبلالجبال 

عرفت السنوات األخرية من القرن العرشين عدداً من الحـروب املحـدودة التـي         
كانت مسارح عملياتها الرئيسة مقرتنـة بـاألعامل القتاليـة الجبليـة، وكـان مـن أبرزهـا 

 1992(، وحــريب الشيشــان األوىل والثانيــة )م1990 1981(الحــرب األفغانيــة الروســية 
، وجاءت )م1999أو حرب كوسوفو (، وكذلك حرب البلقان )م2001 1999(و ) م1994

مسرية األعامل القتاليـة لهـذه الحـروب وتطوراتهـا ونتائجهـا مبثابـة تأكيـدات حديثـة 
الً لحـروب لخالصة املبادئ واألسس والطرائق الخاصة بقتال الجبال، فكانت بالتايل دلـي

  .املستقبل

فبالنسبة للحرب األفغانية الروسية، كانت الحرب بني قوتني غري متكـافئتني وال           
آنذاك هو ثـاين قـوة عسـكرية يف العـامل ) السابق(متبادلتني، إذ كان االتحاد السوفيتي 

 وأول قوة يف القوات الربية وقد خاض الحرب ضد فصائل أفغانية تلقت دعـامً خارجيـاً 
وقد أفادت هذه الفصائل مـن طبيعـة الـبالد الجغرافيـة . عسكرياً ومالياً عرب باكستان

الجبلية و ظروفها املناخية الصعبة، ووعورة مسالكها، فأمكن لها تنفيذ أعاملها القتالية 
  .الستنزاف القدرة السوفيتية، دون التورط يف معارك كبرية أو أعامل قتالية حاسمة
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مصلحة املقاومة األفغانيـة إذ اسـتطاعت تطـوير قـدراتها  وكان عامل الزمن يف
القتالية بصورة مستمرة، واستثامر تقانة األسلحة الحديثة، لحرمان القوات املقابلة من 

وقـد كانـت هـذه الحـرب محنـة حقيقيـة بالنسـبة للقـوات . حرية العمل العسـكري
وظيـف نتائجهـا السوفيتية، اعرتف بها قادة الحـرب مـن عسـكريني وسياسـيني، وتـم ت

، وكانـت الحـرب مبجموعهـا )تفكك االتحـاد السـوفيتي(بصورة غري مبارشة يف أحداث 
رصاعاً سياسياً عقائدياً ذا أبعاد عاملية، برهنت فيه املقاومة األفغانيـة عـىل أن العامـل 

ـاع، حيـث تسـتطيع القـوة ) الجبيل(الجغرايف  هو عامل حاسم يف هذا النوع مـن الرص
ألقل تنظيامً، واألقل عدداً، واألقوى معنوياً، االعتامد عىل الجبال للوصول األكرث ضعفاً وا

  .إىل نوع من التوازن وحتى التفوق مع قوى الخصم

وأما بالنسبة لحريب الشيشان األوىل و الثانية، فقد استطاعت املقاومة الشيشانية         
العسـكرية الروسـية، تطبيق مبادئ وأسس حرب الجبال بصورة رائعة الستنزاف القوة 

ظـروف (وأمكن لها اإلفادة من الظـروف الدوليـة، ومـن الظـروف الداخليـة الروسـية 
لتحقيق التوازن بني العمل العسكري والعمل السيايس، مـام ) التحّوالت العاملية الكربى

أفـادت منهـا روسـيا ) هدنة مؤقتة(أرغم القيادة الروسية عىل بذل جهود للوصول إىل 
) الـدويل(دت منهـا القيـادة الشيشـانية إلعـادة تنظـيم العمـل السـيايس أكرث مـام أفـا

وقد كانت القيادة الشيشانية تضع يف اعتبارها احتامل غدر القيادة . والعمل العسكري
  الروسية لالتفاقات السياسية والعسكرية التي تم الوصول إليها، 
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ولتنظـيم املالجـئ عملت عىل بذل جهود كبـرية لتحصـني املواقـع الجبليـة هندسـياً، ف
عندما لذا.. .ومراكز القيادات امليدانية ومستودعات األسلحة والذخائر واملواد التموينية

بدأت حرب الشيشـان الثانيـة، كانـت القيـادة الروسـية قـد اسـتوعبت دروس تجربـة 
الحرب الشيشانية األوىل، فقسمت البالد إىل دوائر وإىل قطاعات يتم اقتحامها وإعـادة 

عليها عرب مراحل قتالية متتالية، كام أفادت القيادة الروسية أيضاً مـن دروس  االستيالء
وعـىل وسـائط الحركـة الجويـة وزيـادة  التقنيـةلزيادة االعتامد عىل ) حرب كوسوفو(

وعىل الرغم من التفوق الساحق للقـوات الروسـية . كثافة الدعم الناري للقوات الربية
طاعت املقاومــة الشيشــانية اإلفــادة مــن قــوة بــالقوى والوســائط القتاليــة، فقــد اســت

التحصينات واملواقع الجبلية، ومن الدعم الشعبي القوي، للصـمود طـويالً، واسـتنزاف 
ولقـد برهنـت التجربـة مـن جديـد عـىل . القدرة الروسية معنوياً ومادياً بدرجة كبـرية

إذ ظهـر أهمية اقرتان العمل السيايس بالعمـل العسـكري يف هـذا النـوع مـن القتـال، 
واضحاً منذ بدايـة الجولـة الثانيـة لهـذه الحـرب أنـه مـن الصـعب الوصـول إىل نرصـ 
عسكري شيشاين، ولكـن، وباملقـدار ذاتـه، فقـد أثبـت اسـتمرار املقاومـة ولـو مبعـدل 
منخفض أنه البد يف النهاية من الوصـول إىل تسـوية تكـون نتائجهـا ملصـلحة املقاومـة 

ل الجـبيل دوره الحاسـم يف هـذا النـوع مـن وبقـي للعامـ. وملصلحة شـعب الشيشـان
  الحروب، إذ عىل الرغم من قدرة القوات الروسية 
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عــىل تحويــل الــبالد إىل مجموعــات متنــاثرة مــن األنقــاض، فــإن املقاومــة الشيشــانية 
  .استمرت يف متابعة رصاعها لبلوغ أهدافها

بـال، فقـد جاءت بعد ذلك حرب كوسوفو لتقدم منوذجاً جديداً مـن حـرب الج         
خالصة ) قيادة حلف شامل األطليس والقيادة اليوغوسالفية(وضع الطرفان املتصارعان 

الدروس املرتبطة بحرب الجبال وأولها التجربة الذاتية ليوغوسالفيا يف الحـرب العامليـة 
الثانية والتجربة الفيتنامية ولهذا قامت بلغراد بكـل مـا هـو رضوري لتحصـني الجبـال 

وسائط القتالية عىل امتداد الصفحة الجغرافية للبالد، بهدف اسـتنزاف ونرش القوى وال
، ومقابـل التقنيـةقوات حلف شامل األطليس وحرمانها من عوامـل تفوقهـا بالتسـلح و 

ذلك، فإن قيادة حلف شامل األطليس وضعت مخططاتها عىل أسـاس حرمـان الرصـب 
ثـل هـذه القـوات عـىل من فرصة استنزاف القوات الربية وذلـك بعـدم زج م) بلغراد(

والكثافة الناريـة  التقنيةمرسح العمليات واإلفادة من عوامل التفوق الجوي بالتسلح و 
العالية فكانت حرباً عجيبة خاضتها القوات الجوية وحدها، وأمكن لها تحقيق الهدف 

  ).إرغام بلغراد عىل االستسالم(السيايس من الحرب 

العسكرية يف العامل ملبدأ االعتامد عىل نوع واحد وعىل الرغم من أفكار املدارس         
وعدم املبالغة كثـرياً يف االعـتامد عـىل ) القوات الجوية(من صنوف األسلحة يف الحرب 

  والتسلح املتفوق، إال أن هذه التجربة ستبقى نقطة تحّول مثرية  التقنية
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قادمة منوذجـاً إذ من املحال االفرتاض أن تكون حرب الجبال ال) حروب الجبال(يف أفق 
غري أنه من املحال أيضاً االفرتاض بإمكان اعتامد القدرة النارية . مطابقاً لحرب كوسوفو

  .وحدها عامالً إللحاق الهزمية بالخصم

  الخالصة

إن حرب الجبال ستبقى محتفظة مببادئهـا وأسسـها وعـىل الـرغم مـن تـدّخل           
، وعـىل الـرغم أيضـاً مـن تعـاظم للحد من صعوبات هذا النوع مـن الحـروب التقنية

القدرات لتجنب األعامل القتالية يف الجبـال، إال أن الجبـال سـتبقى محتفظـة بقيمتهـا 
مـن هـذه القيمـة، أو اسـتلبتها بعـض أهميتهـا،  التقنيةاالسرتاتيجية حتى لو انتقصت 

ففي الظروف غري الطبيعية للحروب، وعندما تتفجـر األعـامل القتاليـة بـني قـوى غـري 
كافئة وال متوازنة، ال يكون هناك أمام الطرف األضعف أو األقل تسـلحاً وتقانـة مـن مت

ســبيل إال ســبيل تطــوير املقاومــة باســتنفار كــل عوامــل القتــال والعوامــل املســاعدة 
لزيادة الصـعوبات أمـام أعـامل القـوات ) إلخ. .جيواسرتاتيجياً وبرشياً وفكرياً ومناخياً (

املادية، ولهذا فقد عالجت املـدارس العسـكرية يف العـامل املعتمدة عىل عوامل تفوقها 
قضية الحـروب املحـدودة يف أفـق املسـتقبل مـن خـالل زوايـا متعـددة، رمبـا كـان يف 
طليعتها العامل الديني أو العامل العقائـدي، والقـدرة عـىل اسـتنفار مواهـب العقـل 

  وق من الخصم أو واإلبداع للتغلّب عىل نقاط الضعف الذاتية، واستالل عوامل التف
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والتي تعـّد حـرب الجبـال نوعـاً ) اإلرادات املتصارعة(إبطالها، وذلك هو بإيجاز محور 
  .متالحامً بكل أنواع الحروب ويف كل أرجاء األرض
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تكنولوجيــــــــــــا 

ــــــــــــــرائط  الخ

العســــــــــــكرية 
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  تكنولوجيا خرائط الحرب

من نقش عىل  فالبداية, ة واالستكشاف أتت بها الحاجة وطورتها نزعة املعرف   
إنتقـاالً إىل , قطع حجرية أو خشبية اىل الرسم عىل قطع من الجلد ومـن بعـدة الـورق

تقنية وتكنولوجيا بالغـة الدقـة والتعقيـد، تلـك هـي مراحـل صـناعة الخـرائط والتـي 
مشــكلًة نقلــة كبــرية يف التخطــيط , أصــبحت اليــوم علــام متنــاهي الدقــة والتقنيــات 

يف عـامل اليـوم . .عداد وتنفيذ االسرتاتيجيات العسكرية وحسم املعارك واتخاذ القرارواال 
الرقمي واملنافسة يف حقول االنتاج والتصنيع العسكري تشكل تقنيـات صـنع الخـرائط 
ـكات التــي تعمــل عــىل تزويــد املقاتــل  نقطــة اهــتامم الكثــري مــن املؤسســات والـرش

وما يعـرف اليـوم بأنظمـة املعلومـات .مهمتةبتكنولوجيا تسهم بشكل رئييس يف نجاح 
الجغرافية والخرائط الرقمية والخرائط املساحية واملكانية ثالثيـة األبعـاد ومـا يلحقهـا 
من اقامر صناعية وغريها ليست وليدة اليوم وإمنـا تطـورت وفقـاً ملـا تقتضـيه حاجـة 

د شـهدت ولـذا فقـ.اإلنسان وباألخص كمقاتل يسعى إىل تحقيق مهمته كـام أعـد لهـا
نهضة غري عادية خالل القرنيني املاضيني وتطورت الخرائط مـع تطـور التكنولوجيـا إىل 
أن أصبحت مشاريع تقنية عمالقة مزودة بقواعد معلومات مسـاحية حديثـة ودقيقـة 

وأهلية الوصول األمن اليهـا واالسـتفادة منهـا بسـهولة ويرسـ عـرب شـبكات , وموثوقة 
وأدرجـت تقنيـة انظمـة املعلومـات  .األمـان والضـامن الكرتونية عىل مستواُ عايل مـن

  املساحية واملكانية والجغرافية ضمن الصناعات الدفاعية والتي 
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مكنت املقاتل من الحصول عىل خرائط رقميـة مـزودة بصـور وقواعـد بيانـات 
وال تقترص فقط عىل من بيده القرار وإمنا تشـمل الجنـدي عـىل , بالغة التقنية والدقة

والدي يزود بجهاز قد يشابه هاتفه الشخيص ميكنه من ذالـك التوسـع يف  ارض املعركة
  .مفهوم الخريطة

  تاريخ علم الخرائط   

فقد كان إلسالفنا املسـلمون , يعود علم الخرائط اىل فرتات تاريخية قدمية جداً 
الخرائط فقد حيض علم الخـرائط بـاهتامم كبـري مـن  تطوير األوائل إثرهم الكبري عىل

الصـورة : فقدعرّف املسلمون الخريطـة بأسـامء عديـدة منهـا.. جيوش اإلسالميةقادة ال
ورسم املسلمون . ومتيّزت خرائط املسلمني بخلوها من صور الحيوان واإلنسان. والرسم

ومن أشهر خرائط املسلمني الخريطة املأمونيـة، . خرائط العامل واألقاليم وخرائط املدن
وعرف املسلمون الخرائط البحرية مثـل . موسوهي خريطة ملونة فاقت خريطة بطلي

من أبرز علـامء الخـرائط عنـد ) هـ560-493(ويُعدُّ اإلدرييس . خرائط أرسة الصفاقيس
ـد التـاريخي لـذلك,, املسلمني ولكـن إذا مـا  .وموضـوع النقـاش هنـا ال يخـول يل الرس

جغرافيـان فوفقـا ملـا ذكـره ال, تساءلنا عن بداية هذا العلم أو باألصح عن أول خارطـة
من القرن األول والثالث املـيالدي بـأن أول مـن  Strapoو  Agathemerusاإلغريقيان 

ــان هــو الفيلســوف  ) م.ق 546-610(االنكســمندر  Anaximanderنرشــ خريطــة ك
  وكانت للعامل املعروف 
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وقد أنتجت هذه الخريطة لتطوير املالحـة والتجـارة بـني أقـاليم البحـر  .حينها
واالهم من ذلك أنها مـا لبثـت إال واسـتخدمت كـأداة  .بحر األسوداالبيض املتوسط وال

  .يف توسعاته العسكرية Thales Miletosعسكرية استخدمها 

إن أنظمة املعلومات املساحية و املكانية والجغرافيـة املسـتخدمة اليـوم يف               
بيانات بالغة  بقواعدو تقنيات الصناعة الدفاعية عبارة عن خرائط رقمية مزودة بصور 

والرس يف هذا التطور الهائل للخرائط هو إما الحاجة للدفاع أو النزعـة . الدقة والتقنية
املعلومـات (ومتاشياً مع مـا تقتضـيه املعركـة الحديثـة فقـد ظهـر مـا يعـرف  .للتوسع

  .كمفهوم أوسع لالستفادة من الخرائط )املساحية االستخباراتية

– Geospatial(املعلومــات املســاحية االســتخبارتية ميكــن أن نعــرف أنظمــة           
intelligence(  ــية ــات األرض ــائية واملعلوم ــاظر الفض ــل املن ــة وتحلي ــا دراس ــىل أنه ع

االستخباراتية من مصـادر متعـددة لوصـف وتقـدير وتحديـد صـورة اوخارطـة مرئيـة 
 Geographicللهيئــات الطبيعيــة أو الصــناعية والنشــاطات ذات املرجــع الجغــرايف 

Reference  ومن ثم تقديم معلومات دقيقـة ورسيعـة وكاملـة وحديثـة للمنطقـة أو
الهدف والـذي بـدوره ميكـن املسـتخدم أو صـانع القـرار مـن اتخـاذ القـرار املناسـب 

   .وإعطائه القدرة عىل الحركة أو االستجابة للموقف املطلوب
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غرافية أو املكانية مع وأنظمة املعلومات املساحية عبارة عن دمج البيانات الج          
وبفضــل التقــدم التقنــي يف هــذا املجــال متكنــت الجهــات , املعلومــات االســتخباراتية 

املصنعة مـن إنتـاج العديـد مـن البـدائل الجديـدة تسـاعد القـادة واملقـاتلني يف أرض 
   .املعركة بإعطائهم معلومات واضحة عن مواقعهم واألهداف املعادية وغريها

أهمية أنظمة املعلومات املساحية والتي جعلت العاملني بالخرائط  ولذا تجلت         
يدركون األهمية امللحة إلضافة البعد أالستخبارايت للمواقع الجغرافية عن طرق ربطهـا 
بقواعد معلومات أمنية واستخدام برمجيات حاسوبية قـادرة عـىل التحليـل واكتشـاف 

وقف ومن ثم اقرتاح القرار املناسـب التغريات وإدخال أي معلومات حديثة يتطلبها امل
حيـث أصـبحت هـذه املعلومـات مـن الركـائز الهامـة  .للتفاعل مع الواقع واملتغـريات

السبب الذي دفع العديد من الوكـاالت العامليـة , لنجاح املقاتلني والعاملني يف امليدان 
الوطنيـة  املنتجة للخـرائط إىل التحـول إىل وكـاالت اسـتخباراتية ويف مقـدمتها الوكالـة

  . NGAللمعلومات االستخباراتية املكانية األمريكية 

جـذورها اىل عـام  )NGA(ترجع وكالة االستخبارات املكانية القومية األمريكية 
حملـة لـويس وكـالرك  )تومـاس جفرسـون(م عندما أمر الرئيس األمرييك حينها  1803

  لوازيانا  الشهرية التابع للجيش األمرييك باستكشاف ورسم خريطة إلقليم
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ويف نفـس الوقـت مل تنتظـر  .والذي كان قد ضـم مـؤخرا إىل الواليـات املتحـدة
البحرية األمريكية لالعتامد عىل املخططات والرسوم الربيطانية أو التجارية بل أرسلت 

وجـه  1956 حزيـرانويف .مصوريها من اجـل رسـم الحـدود البحريـة لعـاملهم الجديـد
, الخفية فوق االتحـاد السـوفيتي  U-2لطائرة  التحليقالرئيس األمرييك ايزنهاور ببدء 

والرس يف ذلك أن الواليات املتحدة األمريكيـة كانـت حينهـا قـد بـدأت بتطـوير أقـامر 
 )اإلكليـل( )corona(صناعية قادرة عىل تصوير األرض والنتيجة كانت برنامج الكورونا 

أغسـطس عـام  19يف  USSRوالذي سلم أول صـورة لجمهوريـات االتحـاد السـوفيتي 
والذي ضـم  NPICوعىل اثر ذلك تم تأسيس مركز التحليل الفوتوغرايف الوطني  1960

مـن  CIAالجيش والبحرية والقوات الجوية ووكالـة االسـتخبارات املركزيـة األمريكيـة 
 1970ويف عـام . اجل تطوير الحلول واملواقف املتعلقة مبشـاكل االسـتخبارات القوميـة

الوكالة الوطنية للخرائط وصور األقامر ( DMAة خرائط الدفاع تم تأسيس وكالة صناع
والتي اعتمد الجيش األمـرييك عـىل قـدرات وكفـاءة الخـرائط واملخططـات ) الصناعية

البيانية التي تصدرها يف عملية عاصفة الصحراء وكشفت هذه الوكالة أنها أنتجـت مـا 
تحولت هـذه الوكالـة اىل و  .مليون خريطة فردية لدعم العمليات العسكرية66يقارب 

. 1991وكالة معلومات استخباراتية مكانية وطنية بعد نهايتة عملية عاصـفة الصـحراء 
واستمرارا يف تطوير تقنيات الخرائط واالستغالل األنسب لها أصبحت اليوم وكالة دعم 

  قتال تزود األمن القومي
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الحايل وأصـبحت األمرييك باستخبارات مكانية دقيقة ومرتبطة باملكان والزمان  
  . أنظمتها وبرمجياتها املالحية والخرائط يف كل قطاع املجتمع الدفاعي

تعد تكنولوجيا صناعة الخرائط تكنولوجيا مركبة ومعقده مثلها مثل الصناعات 
وبالرغم من ان الرسم اليدوي لها كان يومـاً مـا العامـل الرئييسـ يف , الدفاعية األخرى 

ــميمها ــبح , تص ــاال (أص ــوير ب ــارشة التص ــة املب ــور الجوي ــدعم بالص ــناعية امل قامر الص
  .االساس يف قواعد بيانات صناعة خرائط اليوم)اآلنية

عبــارة عــن منظومــة متكاملــة مــن العنــارص  GISنظــام املعلومــات الجغرافيــة         
تشـرتك , جهزة الكرتونية وبرامج ومواصفات و معلومات جغرافية وكوادر برشية تضأم 

بيانـات الجغرافيـة ومعالجتهـا كـام تشـرتك يف التحليـل والتصـنيف جمعيها يف جمع ال
ــات املوقــف ــات  .والتخــزين والعــرض بطــرق مختلفــة حســب متطلب وتشــمل البيان

كمصـدر (املستخدمة كمدخالت لـنظم املعلومـات الجغرافيـة عـىل الخـرائط الرقميـة 
ــة ) رئييســ ر صــور األقــام(والصــور الفضــائية  )صــور الطــائرات(وعــىل الصــور الجوي

وتوضـح الخارطـة الرقميـة , واملعلومات امليدانية والصور الراداريـة وغريهـا )الصناعية
الهيئــات الطبيعيــة والصــناعية وأبعادهــا  GISوالتــي تعتــرب املصــدر الرئييســ لنظــام 

وأسامئها مع وصف مقتضب لهـا بيـنام متكـن نظـم املعلومـات الجغرافيـة مـن ذلـك 
تحليـل وإدارة وعــرض قــدر كبـري مــن البيانــات باإلضـافة عــىل قـدرتها الهائلــة عــىل ال

  واملعلومات الجغرافية الالزمة لالستخدامات
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االتصـاالت ,والتطبيقات املتعلقة بالناحية الطبوغرافية أو الرتبة أو البيئة أو املنشئات  
باإلضــافة إىل إمكانيــة ربــط جميــع املعلومــات  .والطــرق واألهــداف الحيويــة وغريهــا

ــب ــة ببعضــها ال ــة الجغرافي ــات الطبيعي عض وإقامــة عالقــة بــني جميــع املعــامل والهيئ
والصناعية ويرتتب عىل ذالك القدرة عىل القيام بعمليات تحليلية متطورة مثل تحليـل 

ومـن ثـم اسـتنتاج الفرضـيات املحتملـة والنتـائج  ،األرض وتحديد األهـداف واملحـاور
  . املرتتبة عليها والتعديل وصوال إىل القرار الدقيق والسليم

   GISالحاجة اىل نظام املعلومات الجغرافية 

تتطلب كل أطياف الدفاع إىل معدات وأجهزة املالحة ووضع الخرائط فالجندي 
وأن يعـرف مـا  Bاىل النقطة  Aعىل ساحة القتال يحتاج إىل أن يستكشف من النقطة 

ة عـن بينهام مميزا القوات الصديقة من املعادية والقائد يتوجب علية أخذ نظرة عامـ
ساحة القتال والتدخل اللوجستي ومواقف الحركة والعربات وخطوط االتصال ونقـاط 

والطيـارون هـم اآلخـرون  .الثغرات واملجاالت اآلمنة ومعلومات عن املرافق والسـكان
يحتاجون إىل خرائط تفصيلية عن السامت واألرضية ومواقـع الـدفاع الجـوي وتصـوير 

إىل معلومـات محـددة عـن األرض تحمـل إىل  وحتى نظام التسـليح يحتـاج .األهداف
وعىل البحر فكل من معوقات االبحار يف  .أنظمتها االلكرتونية من أجل التوجيه األريض

أجهـزة ( sonarوتقارير استكشـاف السـونار, ومعلومات املد والجزر , االماكن الضيقة 
  مركبة فحص ما تحت املياه 
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ديثات الفنـارات واملركبـات وعوامات ارشـاد السـفن وتحـ )عىل جوانب السفن
   .كلها موجودات تتطلب بعض انواع من معلومات الخرائط... .املسرية تحت املاء

  االنظمة املعارصة للخرائط الرقمية

ونـذكر , تتعدد االنظمة والتقنيات املستخدمة اليوم للخرائط واالسـتفادة منهـا 
  .هنا بعض منها كشواهد عىل هذه التقنيات

مصنع مـن  )ات خارطة تكتيكية متحركة محمولة جواقدر ( TAMMACنظام 
وهو عبارة عن حاسبات لخارطـة رقميـة قابـل للتحميـل عـىل أنـواع  HARRISرشكة 

يـدعم هـذا النظـام عـرض جـرافييك لــ  .مختلفة من الطائرات النفاثـة والهيلـوكبرتات
ناطق التـي العالمات األرضية وعن امل, ومسار الطريان املحددة , موقع الطائرة الحايل (

ويتميز هـذا النظـام بقنـاتني ملعلومـات الخارطـة الرقميـة املتحركـة  .تشكل تهديد ما
   .املبارشة واألغطية األرضية املعادية

الرائد اآلخر يف مجال قواعد بيانـات الخـرائط الرقميـة والصـور البيانيـة ودمـج 
لتـي تنـتج وا )ITTخدمات املعلومات البرصية مـن رشكـة (وتنصيب الحلول املناسبة 

بحيـث يسـتطيع املسـتخدمني لهـذه األدوات  ENVIمجموعة أدوات معالجة للصـور 
 24تزويد الجندي عىل أرض املعركة بصور آنية مبارشة ومحللة معدًة ومدمجـة خـالل 

  التباطؤ الزمني(تشمل عىل تقنيات تؤخذ بعني االعتبار مثل .ساعة من التقاطها
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في القوي والتصحيح للضوضاء الجوية وهو عامل مهم مثله مثل التحليل الطي 
مـن ) او الصادرة عن الجهاز وإيجاد مناذج رقمية عالية والدمج والتجهيز للبث والنرش

 ENVIوتتميز أيضا أنظمـة  .اجل ان يجد املقاتل الفائدة من أدوات املالحة والخرائط
 وبـدعم هيئـة الرتاسـل التصـويري JPEG2000بقدرات نقل تضغيط الصور املتطـورة 

والذي ميكن املستخدم من طلب مقطـع محـدد جـداً مـن الصـورة أو  NITFالوطنية 
   .الخريطة دون الحاجة إىل تحميلها كاملة

م 2007يف أكتـوبر  ORDANANCE SURVEYيف عمليـة املسـح العسـكري 
اختارت وكالة الخرائط الوطنية التابعة لربيطانيا منظومـة متكاملـة تضـمنة برمجيـات 

رض تزويد الجيل القادم الحلول الجيوبسـتية املخصصـة واملجدولـة فضائية وأرضية بغ
ــات ــة ومســاحية ونظــم إدارة البيان ــات مكاني ــد بيان ــات  .بقواع ــد البيان تصــف قواع

مليون عالمة فردية وخاضعة ألكرث مـن مليـون تعـديل 440الجغرافية للمسح أكرث من 
التخطـيط  وهذه عبـارة عـن حـل مقـرتح إلدارة مرشـوع واسـع مـن .وتحديث سنوي

   .والتنسيق والتحكم بالتقاط البيانات وفعالية اإلنتاج

  عرض خرائط نظام املعلومات الجغرايف

 GISهناك اختيار واسع لألعامل املقدمة عىل شبكة نظام املعلومات الجغرافية 
  والذي يدعم قاعدة ومعايري ,  OGSمثل االتحاد املكاين املساحي املفتوح 
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رة عن نافذة عىل شبكة ويب مكانية فعالة ومتغرية وهو عبا, GISنرش بيانات 
املفتــوح بــأخر ) املكــاين(يشــرتك هــذا املوقــع االلكــرتوين الجيوبســتي .بشــكل منــتظم

املعلومات املتوفرة عىل خدمات وبرمجيات شبكة نظام املعلومات الجغرافية وتسـجل 
مـن  ASTRIU'S METIS LIGHTمعلوماته عـىل أجهـزة الكرتونيـة مثـل منتجـات 

وتعمل أيضا مع وكالة الفضاء الدولية  ARSIARC GISأو عائلة أجهزة  EADSرشكة 
NASA  ضمن فرق قياس الرطوبة والرياحWMS وغريها.   

 GISيتوفر ملقاتيل ومخططي اليوم أجهزة كثـرية لنظـام املعلومـات الجغرافيـة 
ــدقيق ــل ال ــرائط والتحلي ــم الخ ــي  .ورس ــل ه ــذا الحق ــة يف ه ـكات العامل ــد الـرش أح

)EARTHDATA(  تعمل عىل تكـريس الطـائرة املقاتلـة مبعـدات مـن اجـل تجميـع
واخذ الصور من الجو ومعلومات الـرادارات التصـويرية لتقـديم وانتـاج منـاذج عـرض 

ويستخدم خرباء نظام املعلومـات الجغرافيـة , ثالثية االبعاد عالية الدقة لسطح األرض 
واجهـزة  GISية وتطـوير تطبيقـات للرشكة هذا البيانات لتصميم قواعد بيانـات أرضـ

التصوير و املحاكاه للمدن أعدت املعايري الدفاعية لنظام املعلومات الجغرايف بواسـطة 
ــة  ــات  ERSIرشك ــع تطبيق ــرتادف اســمها م ــي ي ــة  GISوالت ــادين التجاري ــل املي يف ك

كرشكة استشارية متخصصة يف استخدام األرض ومشـاريع  1969والدفاعية وأسست يف 
أصـدرت ,  ERI'S ARC GISوتوسعاً لربنامج الرشكة للمعلومات الجغرافيـة  .التحليل

  نظاماً يعرف بـ املحلل العسكري لنظام 
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وهو عبارة عن أدوات تحليـل وعـرض مـن  ACR GISاملعلومات الجيوغرافية 
أجل محليل االستخبارات والدفاع ويقوم هذا النظام بدمج البيانات الفضائية بالبيانات 

وباشـرتاك هـذا , اجل تخطـيط إدارة املعركـة والتحليـل الرقمـي لـألرض  الدفاعية من
قيادة (فإنهام مجتمعان يقدمان  ERSIالنظام مع نظام تحرير السطوح العسكري من 

وتحكــم وإدارة للمعركــة وتجميــع االســتخبارات وادوات ووســائل التحليــل الــدفاعي 
  .واالستخبارايت

, من عـدد كبـري مـن التطبيقـات وتعمل أجهزة صـناعة وإعـداد الخـرائط ضـ  
وبيانـات السـونارات واإلشـكال , تستخدم نظام املعلومات الجغـرايف والصـور الجويـة 

   .األخرى من املراجع الجغرافية

مــان ضــمن أنظمــة التســليح أجهــزة جيوبســتية و جر  روبإضــافة رشكــة نــورث
زة املشــرتكة و تقــوم بــدمج األجهــ )CJMTK(إلعــدادات صــناعة الخــرائط التجاريــة 

 NGAمــع منتجــات وكالــة االســتخبارات املكانيــة الوطنيــة  )CJMTK(الجيوبســتية 
مبجموعة من الربامج واإلجراءات واملكونـات الربمجيـة والتـي تسـهم يف إدارة وتحليـل 

   .وتصور املعلومات املتعلقة بالخريطة

ـة يف  )خادمـات حاسـوبية(وتعمل األجهزة التطبيقية ضـمن سـري فـرات  منترش
  مستخدم يف نفس الوقت 50وماتية بإمكانها دعم وتزويد عدد يصل اىل شبكات معل
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مسـتخدم  30ومزودة بحلول تظبيط الرس فرات والتي تستطيع التغذيـة اىل ,  
يف ان واحد وتشمل حقيبة هذا النظام عىل قاعدة خرائط عاملية إسرتاتيجية عملياتيـة 

  .انات املكانية و االستخباراتيةضمن املناطق التي تحدد او تتوفر فيها البي, وتكتيكية 

حظيت هذه األنظمة باهتامم عايل كبري وتسابقت كثري من الدول عىل هذه 
ومن جهة أخرى عملت التكنولوجيا املعارصة عىل تطوير صناعة الخرائط اىل .التقنيات

 (BCBفمثالً أطلقت رشكة .. .مستوى شاشات العرض الرقمية
INTERNATIONAL( ك املوقف القتايل برمجيات نظام إدرا)TACCS C41 

وميكن تحميل برمجيات  )للقيادة والسيطرة واالتصاالت والحسابات واالستخبارات
عىل أغلب بيانات الراديو املتوفرة والتي بواسطتها يغري النظام  TACCS C41نظام 

ويف حالة تحميل النظام  .أسامء مفاتيح القيادة وشاشة تداوالت املستخدم املحدودة
ع قادة الفصائل التخطيط وتحميل األوامر االلكرتونية إىل القطاعات يستطي

   .والجامعات واالفراد وبذلك يصبح الجندي تحت السيطرة والرؤية
هي عرض  )TACCS C41(لعملية التحميل والفحص لنظام ) 1(األسبقية رقم 

نب املرحلة االوىل من خطة الدفاع والحامية والتي تصمم من اجل املساعدة يف تج
  .التضارب مع نريان القوات الصديقة
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 MAP Xيعمـل بواسـطة  TACCS C41و قسـم صـناعة الخـرائط يف نظــام 
تعمـل  ACTIVE X COMPONANTSعبارة عن مكونـات لبيئـة تطبيقـات (وهي

وهكذا يتمكن املصممني  )عىل توحيد ربط ودمج الهدف ضمن واجهة العرض الرقمي
وتصـنع .. .ئط وظيفية إىل أي برنامج تطبيقيواملطورين من دمج وتوحيد و إدراج خرا

ويـتم الـتحكم بـالعرض ,,, حـدود , بريـة , بحريـة  )LAYERS(الخرائط عىل طبقات 
وميكن أدراج الخرائط ذات املرجـع االريض مـن  ).TACCS(ضمن نطاق قامئة برنامج 

  .ويف أي تنسيق سواءاً مثلثي اومتجهي، أي مصدر

قنية االخـرى هـي العـرض ثـاليث االبعـاد والـذي العرض الرقمي ثاليث االبعاد الت
يجعل صناعي القرار واملخططني ايضاً واملنفذين يعيشون واقـع حقيقـي مـع هـدفهم 

عنـدما أمـيط اللثـام  2006 حزيرانوهذا ماحدث يف  .قبل أن يعرفوه عىل أرض الواقع
ضـاً والـذي قـدم عر  )SMTنظام العرض املجسم ثاليث االبعاد للعالمـات االرضـية (عن 

وأبعــاد العــرض , ثــاليث االبعــاد ملــون وطبيعــي لكافــة مقاطعــة كولومبيــا الربيطانيــة 
12X24  صورة ضوئية أنتجت من معلومات رقمية مأخوذة من  100مرت ويحتوي عىل

يعد بعض الخرباء هذا النظام يعاين من فجوة رقميـة  .أقامر صناعية عىل املدار األريض
رى لصناعة الخرائط إال أن العديد من مراكـز القيـادة مقارنة مع االنظمة الرقمية االخ
  أختارتة من اجل التزود بشعور
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ويتميــز هــذا النظــام بتتقــديم صــورة  .حقيقــي للمســااحة املعنيــة بــاالهتامم 
حقبقية متكن من اجراء مسح وتركيز عىل مساحة طبيعيـة غـري مدبلجـة عـىل شاشـة 

كيفيـة االسـتفادة مـن البيئـة  أيـا وال تستوجب وقت لتعليم املستحدمني , الكمبيوتر 
فـإن مايشـهده علـم , كانت التقنيات املستخدمة يف الخرائط الرقمية وثالثيـة األبعـاد 

وبفضـل . الخرائط اليوم مـن تحـول تقنـي كبـري يعتـرب صـيحة يف عـامل اليـوم الرقمـي
 .التكنولوجيا استطاع اإلنسان أن يحصل عىل الوسيلة األمثل لالستفادة من هـذا العلـم

والذي اثبت أهميته يف دعم ومساندة صناع القرار عـىل كافـة القيـادات واملسـتويات 
  . عسكرية واقتصادية ومدنية وخدمية
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  ......الفصل السادس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ـــيناء  ـــة س جغرافي

ــوالن  ــبة الج وهض
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  جغرافية سيناء والجوالن

هنالك عدة أسباب الختيار صحراء سـيناء املرصـية وهضـبة الجـوالن السـورية 
ـاع العـريب محوراً له ذا الفصل فقد كانت وما زالت تلك املناطق من أهم منـاطق الرص

كانـت  73و 67 اإلرسائييل عىل الجبهة املرصية والسـورية، فـالكثري مـن معـارك حـريب
) كام يدعوها املرصـيني(بل وكانت حرب اكتوبر  املناطق الحساسةتتمحور حول هذه 

هـي نقطـة الهـدف آلخـر الحـروب  )كام يدعوها السوريني(وحرب ترشين التحريرية 
العربية اإلرسائيلية قبل إبـرام معاهـدة السـالم املرصـية مـع ارسائيـل، فدراسـة هـذه 

تضاريسية أمر مهم جداً لفهم طبيعة -املناطق من نواحي سياسية وعسكرية وطبيعية
  .الرصاع العريب مع املحتل الصهيوين

  سيناء يف اإلسرتاتيجية والسياسة

ضع املدخل الشاميل الرشقي لسيناء تحت عدسة مكربة، فسوف يتضـح إذا تم و          
وأن املثلث الشاميل منها، والـذي  ،أن مثلث سيناء هو العقدة التي تلحم إفريقيا بآسيا

يحده جنوباً الخط من السويس إىل رفح تقريباً، هو حلقة الوصـل املبـارشة بـني مرصـ 
اعدي الشاميل، الواقـع إىل الشـامل مـن ومبزيد من التحديد، فان املستطيل الق. والشام

تقريباً، هو إقليم الحركة واملـرور والوصـل، يف حـني أن املثلـث الجنـويب  30ْخط عرض 
  األول يحمل. أسفل هذا الخط، هو منطقة العزلة والفصل
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رشايني الحركة املحورية والحبل الرسي بني القارتني، والثاين هو منطقة الطرد وااللتجاء  
   .يها بعض العنارص املستضعفة أو املضطهدةالتي آوت إل

وكانت سـيناء  ،وملا كان طريق الخطر الخارجي الربي إيل مرص هو الشام أساساً 
تحتل النقطة الحرجـة بـني ضـلعي الشـام ومرصـ اللـذين يكونـان وحـدة اسـرتاتيجية 

بالدرجــة األوىل، ألنهــا معــرب أريض، وجرســ " طريــق الحــرب"واحــدة، أصــبحت ســيناء 
يجي معلق أو موطأً، عربت عليه الجيوش منذ فجر التاريخ عرشات، ورمبا حرفيـاً اسرتات

  . مئات، املرات جيئة وذهاباً 

  جغرافية سيناء العسكرية

وكقاعدة جيوسرتاتيجية، تتلخص أبعاد املستطيل الشـاميل أساسـاً يفُ ثالثيتـني مـن       
خرى، واحـدة عرضـية، واألخـرى املحاور االسرتاتيجية الفْقرية، كل منهام مركبة عىل األ 

ـق  ــني الرشـ ــرتاب ب ــوط االق ــة وخط ــالت والحرك ــرق املواص ــق بط ــه، األوىل تتعل طولي
  .الفلسطيني والغرب املرصي، ما بني الساحل وبداية املثلث الجنويب من سيناء

والثانية متثل خطوط الدفاع األساسية عن مرص النيل، والتي متتـد مـن الشـامل 
   سيناء من الحدود إىل القناة، والثالثيتانإىل الجنوب وتتعاقب عرب
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بتعامدهام وتقاطعهام تنسـجان معـاً الشـبكة الفعالـة والحاكمـة يف أي رصاع  
  .مسلح عىل مرسح سيناء والتي تحدد مصريه إىل أبعد الحدود

  محاور سيناء االسرتاتيجية 

رشــيانية فــإذا بــدأنا بثالثيــة املحــاور، وجــدنا ثــالث مجموعــات مــن الطــرق ال         
  العرضية التي ستحيل الحركة امليكانيكية خارجها 

  . محور الشامل، الذي يوازي الساحل .1
محور الجنوب، الذي يصل بني زاوية البحر املتوسط قـرب رفـح ورأس خلـيج  .2

  . السويس
محور الوسط، الذي يرتامى كقاطع بني زاويـة البحـر املتوسـط وبـني منصـف  .3

  . قناة السويس عند بحرية التمساح

وبنظرة عامة ميكن رؤية أن الطرق الثالثـة ترسـم معـاً شـكل مروحـة أو حزمـة         
مجّمعــة يف أقىصــ الشــامل الرشــقي، قــرب التقــاء الحــدود السياســية وســاحل البحــر 

غري أننا إذا أضـفنا . ومفتوحة يف الغرب والجنوب الغريب بطول قناة السويس. املتوسط
ميتد ما بني رأيس خليجي السويس والعقبة، لتحول  فرعاً جنوبياً أقىص للمحور الجنويب،

  .)Z(النمط العام إىل شكل حرف 
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ويُعد محور الشامل واملحور الساحيل الطريق التاريخي، طريق القوافـل، الـذي         
عربته جيئة وذهاباً عرشات الجيوش فضالً عن قوافل التجار، والذي يرسمه خط السكة 

زيرة، ويجاوره طريق بري رئييس، وإن يكن صـعباً نوعـاً الحديدية الوحيد عرب شبه الج
ينحرص املحور ويتحدد بني مستنقعات الساحل الرخوة الهشة من الشـامل، . للسيارات

وبحر رمال الكثبان الشاسعة املفككة التي ال ميكن أن تخرتقها املركبات امليكانيكية من 
لكـن اإلنجليـز يف الحـرب األوىل الطريق غني باآلبـار ومـوارد امليـاه نسـبياً، و . الجنوب

  .اضطروا إىل تعزيزه بأنبوب من مياه النيل عرب القناة

أما ساحل البحر املتاخم، فضحل رسويب ال يصلح القرتاب أو رسو السفن الكبـرية،         
غـري أن الطريـق البحـري لـيس . وإن أمكن للسفن الصغرية أن تدخل موانيه الرئيسية

ومـن الناحيـة األخـرى تسـتطيع املدفعيـة البحريـة . ور األريضمنافساً أو بـديالً للمحـ
كذلك ميكـن . الحديثة بعيدة املدى، أن تقصف من عمق البحر وترضب أجناب املحور

. لوحدات القوات الخاصة والضفادع البرشية، أن تتسلل إليه من البحر لترضب مراكزه
مراراً وبنجاح كبري يف حـرب وهذا ما فعلته القوات البحرية املرصية الفدائية والخاصة 

  .أكتوبر

ويبدأ املحور من القناة عند القنطرة، التي تحدد نهاية بحـرية املنزلـة الجنوبيـة          
" قنطرة العبـور"وبداية أول أرض صلبة بعدها، وتستمد القنطرة اسمها من أنها كانت 

  ومن. عىل فرع النيل البيلوزي يف العصور العربية الوسطى
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تجه املحور باتجاه الشامل الرشقي، موازياً لسهل الطينة الرخو وبعيداً عنـه، القنطرة ي 
فقاطية، ثـم بـري العبـد عـىل طـرف بحـرية  ،ثم مير برمانة ،ثم ينثني رشقاً قرب بالوظة

ومن البحرية مييض املحور إىل العـريش، فالشـيخ زويـد، فـرفح حيـث يتصـل . الربدويل
  . بطريق الساحل يف فلسطني

نظراً ألهمية املحور التاريخي، نجد كثرياً من معارك مرصـ، أو بـاألحرى معـارك و         
مرص يف سيناء، دارت غالباً ـ إن مل نقول دامئا ـً يف نهايتيه يف أقىص الرشـق والغـرب، أو 

حـدث هـذا يف العرصـ البطلمـي، وتكـرر أيـام . عـىل الرتتيـب) الفرما(رفح وبيلوزيوم 
  . الرومان، ومراراً مع العرب

إن املحور الشاميل كان أهم خط اسرتاتيجي يف سـيناء : وميكن القول بصفة عامة        
يف العصور القدمية، ولكنه يف العرصـ الحـديث، عرصـ الحـرب امليكانيكيـة، فقـد هـذه 

  . الصدارة للمحور األوسط

. أما محور الوسط، فهو املحور القاطع الذي ميتد بني اإلسـامعيلية وأبـو عجيلـة         
وهو العمود الفقري بال نزاع يف محاور سيناء االسرتاتيجية الثالثة، ويعـد اليـوم طريـق 

وقد كان محور تحـرك القـوات الربيطانيـة بـني مرصـ وفلسـطني . الخطر األول بال شك
دامئاً، كام ركزت عليه إرسائيل يف كل عـدوان شـنته ويرجـع ذلـك إىل أنـه صـالح متامـاً 

  الثقيلة، إذ يرتامى عىل صلب لتحرك الحمالت امليكانيكية
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هذا إىل أنه يـؤدي . السهول الهضبية الثابتة وإن اعرتضته بعض حقول الكثبان الرملية 
وهو كذلك يؤدي رشقـاً إىل . مبارشة إىل قلب الدلتا يف مرص عن طريق وادي الطميالت

  ". بطريق الشام"قلب هضبة فلسطني الداخلية، ومن هنا كان يعرف 

املحـور بـني نطـاق الكثبـان الرمليـة وبعـض كتـل الجبـال املنعزلـة يف  وينحرص         
ومن هنا يتحكم يف، أو تـتحكم فيـه، . الشامل، وبني القاطع الجبيل األسايس يف الجنوب

  . فتحة جبلية حاسمة تعد مفتاح املحور كله

األول  يبدأ املحور عىل القناة إزاء اإلسامعيلية، التي تصبح بذلك الهدف الطبيعي        
وبعدها يتبع ممر الحتمية املهـم الـذي يقـع . لكل من يهاجم مرص والقناة من الرشق

  . بني جبل الحتمية شامالً، وجبل أم خشيب جنوباً 

ثم يستمر املحور رشقـاً حتـى يصـل إىل مضـيق الجفجافـة الـذي يُعـد الفتحـة          
وبعـد . يف الجنـوب الحاسمة بني جبـل املغـارة يف الشـامل، وكتلـة جبـل يلـق الصـعبة

املضيق يتجه شامل رشق حيث تحدده فتحة أخرى ثانوية تنحرصـ بـني جبـل لبنـى يف 
وبعد ذلك يستمر املحور حتى يصـل إىل أبوعجيلـة، . الشامل وجبل الحالل يف الجنوب

حيث يتصل املحور األوسط باملحور الشاميل ألول مرة يف الرحلة، ومن هناك يؤدي إىل 
ر الجنويب، ميتد ما بني السويس والقسـيمة،وهو خـط اقـرتاب أقـل قلب إرسائيل، املحو 

  أهمية من محور الوسط، إذا ال يصلح إال للحمالت
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ـاع عـىل جـانبي سـيناء  . الخفيفة، كام يعترب غري مبارش وبعيد نسبياً عـن أقطـاب الرص
وهو بعيد عن الكثبان الرملية، ولكن تعرتضه العوائق الجبلية، وإن أفـاد مـن فتحاتهـا 

  . ام يفيد من بطون روافد وادي العريشك

يبدأ املحور من السويس التي تستقطب كل األهمية االسرتاتيجية لرأس الخلـيج،        
وذلك باعتبارها مدخل القناة، ومركز عمراين وصـناعي، فضـالً عـن أنهـا تـؤدي بطـرق 

املحـور إىل ومن السويس يتجـه . السيارات والسكة الحديدية املبارشة إىل القاهرة رأساً 
ة الحاكمة للمحور بـأرسه بليالكوبري والشط، وبعدهام يصل إىل ممر متال، الفتحة الج

والتي منها ميكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف املعـادي فوقـه، ومـن هنـا تـأيت 
وبعد املمر يتجه املحور  .أهمية املمر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة فالقاهرة

ايل وادي الربوك، الذي يستفيد منه املحور، ويتبعه هو وأودية أخرى شامل رشق إىل أع
مجاورة، ومنها مييضـ إىل الجنـوب مـن جبـل الحـالل إىل أن يصـل إىل القصـيمة قـرب 

وهنــا مــن القصــيمة يتصــل املحــور الجنــويب األوســط شــامالً عنــد . الحــدود مبــارشة
  . أبوعجيلة، وبذلك يصب املحور هو اآلخر يف قلب وسط فلسطني

 تلك هي محاور سيناء االسرتاتيجية األساسية الثالثة، إال أن هناك محـوراً فرعيـاً 
  يخرج من املحور الجنويب متجهاً إىل رأس النقب عىل نهاية) أو رابعاً (
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فبعد ممر متال، تتجه هذه الشعبة ناحية الجنوب الرشقي، مارة . خليج العقبة 
  . الجزيرةبنخل عىل وادي العريش الرئييس ويف قلب شبه 

وبعــد ذلــك تصــل إىل التمــد عــىل وادي العقبــة، وأخــرياً إىل رأس النقــب عــىل          
وعنـد         ،)وبينهام اآلن إيالت إرسائيل(الحدود قرب طابا املرصية والعقبة األردنية 

التمــد تخــرج مــن املحــور شــعبة نحــو الشــامل الرشــقي إىل الكــونتيال، آخــر النقــاط 
هذا املحور هو بـالطبع طريـق الحـج  ،لداخلية عىل الحدود جنوباً العسكرية املرصية ا

، الذي فقد أهميته بعد تحول الحج إىل طريق السويس البحـري، "درب الحج"القديم، 
ومـن الواضـح أن . وهو يسري عىل أرض صلبة ولكنها صـعبة. فضالً عن الطريق الجوي

لكنـه وارد دامئـاً كبـديل أو  الطريق غري مبارش وبعيداً للغاية عن مركز مرسح القتـال،
. إىل أبعـد حـد حزيـرانكمفاجأة اسرتاتيجية، وقد استغله العـدو اإلرسائـييل يف حـرب 

والواقع أن أخطار هذا املحـور العسـكرية ميكـن أن تـزداد بتقـدم وتزايـد العمـران يف 
  . النقب وزحفه نحو الجنوب مستقبالً

  خطوط الدفاع اإلسرتاتيجية 

فاعية أساسية محددة بوضوح كامـل، تتعاقـب مـن الرشـق إىل هناك ثالثة خطوط د  
   .الغرب، أي من حدود مرص الرشقية حتى قناة السويس عىل الرتتيب،

  . الخط األول قرب الحدود ويكاد يوازيها .1
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  . خط املضايق من السويس إىل الربدويل .2
  . خط قناة السويس نفسها .3

ملرص، لذا يحتاج إىل نظرة " حياةخط "ويُعد كل خط من هذه الخطوط مبثابة           
  . فاحصة عليه أوالً، ثم بعد ذلك إىل نظرة متكاملة يف إطار الشبكة الدفاعية كلها

ويقع خط الدفاع األول، قرب الحدود السياسية بدرجة كبرية، وميتد أساساً من           
أ الخـط يبـد. رأس خليج العقبة حتى زاوية أو كوع البحر املتوسط يف منطقة العـريش

بطابا ورأس النقب عىل الخليج يف منطقة حرجة اسرتاتيجياً، إذ تتقارب يف دائرة صغرية 
. ، واألردن، والسـعودية)إرسائيـل حاليـاً (مرصـ، وفلسـطني املحتلـة، : حدود أربع دول 

ومتثل رأس النقب مجمع مروحة الطرق الطبيعيـة واألوديـة التـي تبـدأ مـن العـريش 
ثم ميتد الخـط إىل الكـونتيال، التـي تقـع عـىل هضـبة . ومن رفح ومن جنوب فلسطني

وهـي بهـذا نقطـة حصـينة . عالية مرشفة عىل املنخفضات والطرق واألوديـة املحيطـة
  . للغاية، كام متتلك مصادر املياه الوحيدة يف منطقتها

وبعد الكونتيال يستمر الخط نحو الشامل الغـريب حتـى يصـل إىل القصـيمة إىل          
ومنهـا يتتبـع جـزر وادي العـريش مـاراً بـأبو . قليالً من حدود مرص السياسـيةالداخل 

  عجيلة، وبعدها يحفه جبل لبنى من الغرب، ثم مير ببرئ لحفن التي يصل بعدها 
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والقطاع األخري يـراوح ارتفاعـه بـني متوسـط إىل مـنخفض، . مبارشة إىل مدينة العريش
تفعات وهضاب الضهرة الداخلية وبني ويبدو كالعنق أو الرقبة العريضة بني سلسلة مر 

  . البحر املتوسط، ومن ثم ميثل املمر الطبيعي بني سهول سيناء وسهل فلسطني

والجزء األكرب منه يخرتق نطاق الكثبـان الرمليـة، مـام يحـدد مسـارات الحركـة 
  . بشدة ويحرصها يف خطوط ضيقة عىل الساحل أو يف الداخل

لقطاع الشـاميل املـنخفض ال يتجـاوز أكـرث مـن ثلـث وعىل الرغم من أن هذا ا          
الخط الدفاعي كله، فإنه يعد بصـورة مطلقـة مركـز الثقـل والخطـر فيـه، ألن نهايـات 

رفـح عـىل املحـور الشـاميل، أبوعجيلـة : محاور سيناء االسرتاتيجية الثالثة تجتمع عنده
مروحـة املحـاور، أو فهو مبثابة يـد . عىل املحور األوسط، القصيمة عىل املحور الجنويب

ومل يكــن غريبــاً لــذلك أن يعتــربه بعــض . ســيناء االســرتاتيجي" زر"ربطــة الحزمــة، أو 
العسكريني القاعدة االسرتاتيجية الحقيقية للدفاع عن مرص، بعيـداً إىل الـداخل، وعـىل 

. كم من قناة السويس، يقوم خط الدفاع الثاين واألوسـط عـن سـيناء 75:  32بعد بني 
ه يف قلبها من الشامل الرشقي إىل الجنوب الغريب، وقطبـاه الطاغيـان هـام وميتد محور 

أما بقيته فليست أكرث مـن امتـداد . ممر متال يف الجنوب ومضيق الجفجافة يف الشامل
  لهام عىل الجانبني حتى البحر شامالً والخليج 
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تمد ومـن هـذه الصـفة ـ تحديـداً ـ يسـ ،إنه أساسـاً خـط املضـايق أو املمـرات. جنوباً 
  . أهميته الفائقة

يبدأ الخط من دائرة رأس خليج السـويس، ويشـمل منطقـة مدينـة السـويس           
نفسها، والكوبري والشط، ثم عيون موىس مـن حولهـا شـامالً وجنوبـاً، ورمبـا امتـد إىل 

ثم يرتبط مبجموعة األودية الصحراوية املحليـة حتـى يصـل إىل الحـاجز الجـبيل . سدر
لذي يقف كالحائط املرتفع، جبل الراحة يف الجنـوب وجبـل حيطـان يف األشم واألصم ا

  . الوسط، ثم جبل أم خشيب فالختمية شامالً

وواضح أن الخط جبيل للغاية وبـالغ الوعـورة واملنعـة يف القطـاع الجنـويب، بيـنام       
  . يتحول إىل بحر من الرمال املفككة واملستنقعات السبخة يف قطاعه الشاميل

وهو من ثم بكامله غـري صـالح الخـرتاق أو عبـور القـوات امليكانيكيـة عـىل             
وبهذا تحكمـه تلـك الفتحـات الجبليـة . اإلطالق، إال من خالل فتحاته املحددة برصامة

متاماً، فيحكم هو بدوره حركة أو تقدم الجيوش أو الغزاة، وسـواء مـن رشق سـيناء إىل 
  .غربها، أو من غربها إىل رشقها

املحور األوسط بني  و وهو بهذا الوضع يناظر بني خطوط الدفاع الطولية الثالثة         
 محاور الحركة العرضية الثالثة، كالهام األوسط ويتوسط قلب املرسح
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وعند تقاطعهام بالفعل يتحدد واحـد مـن أخطـر مواقـع . العسكري األسايس يف سيناء 
  . سيناء االسرتاتيجية، وهو مضيق الجفجافة

والواقع أن مضيق الجفجافة يف جانب، وممر متال يف الجانب اآلخر، ومـا بيـنهام         
من ممرات ثانوية، تؤلف يف مجموعها منطقة املضايق التي متثل بغري جـدال املفـاتيح 

لهذا كله يُعد هذا الخط بـاإلجامع الخـط الـدفاعي  ،االسرتاتيجية الحاكمة لسيناء كلها
فالسيطرة علية تحدد وتحسم املعركة، سواء عن . ط الثالثةالحاكم والفاصل بني الخطو 

فمن يسيطر عليه، يجد الطريق مفتوحـاً بـال عقبـات تـذكر إىل قنـاة    ،ميينه أو يساره
كام يجد أن املعركة إىل الرشق منه إمنا هي بقايا مقاومة ال تلبث أن تكتسح . السويس

  . حتى الحدود

توقـع الهجـوم فـوراً عـىل قنـاة السـويس غربـاً، أو أما من يخرسه فعليـه أن ي           
   .االكتساح واالرتداد إىل الحدود رشقاً 

واألخري أيضـاً، فهـو قنـاة السـويس، ومنطقـة الـربزخ . أما خط الدفاع الثالث   
مرص االسرتاتيجية كلهـا بـال اسـتثناء، " خارصة "هي . بصفة عامة قدمياً قبل شق القناة

فهـي عنـق الزجاجـة، وعـىل جانبهـا تبـدو سـيناء . تقاربحيث يتقارب بحراها أشد ال
كحجرة أمامية للقاعة الكربى مرص النيليـة، بيـنام هـي نفسـها تُعـد العتبـة أو البـاب 

  والربزخ يعد من الواجهة الفيزوغرافية استمراراً لسهول. الداخيل بينهام

   



181 
 

رج وهـو يـربط يف تـد. شامل سيناء بشقها الشاميل املنخفض والجنويب املرتفـع 
بني سيناء والدلتا، ممتداً ما بني املنزلة املسطحة يف الشامل وخليج القلزم أو السـويس 

وكان يتوسط هذا الربزخ مجموعات البحريات الداخلية املغلقة، التمسـاح . يف الجنوب
وإىل الشامل منها كان الفرع البيلـوزي القـديم يخـرتق الـربزخ إىل نهايتـه عنـد . واملرة

وكانت القنطرة عىل النهاية الجنوبية للبحرية هي نقطـة . عىل البحر) الفرما(بيلوزيوم 
وإىل جانــب هــذه املوانــع الطبيعيــة الجزئيــة، كثــرياً مــا أقامــت مرصــ   ،عبــور الفــرع

الفرعونية والعربية خطـاً محصـناً يتـألف مـن سلسـلة مـن املخـافر والقـالع واملواقـع 
  . الخ.. .األمامية

الخطوط خط بارليف وملحقاته، الذي سحقته مرصـ يف كان آخر وأحدث هذه          
  . أكتوبر إىل األبد 6

وفيام عدا هذا، كانت مهمـة الـدفاع عـن منطقـة الـربزخ، تُسـتقطب نهائيـاً يف         
  : نقطتني اسرتاتيجيتني عىل طرفيه

يف الجنوب السويس، وكانت بصيغة أو بأخرى ذات صبغة عسكرية عرب التاريخ          
البطلميـة، إىل القلـزم اإلسـالمية ) وتعني نهايـة الطريـق ،أو كلوزوما(، منذ كليزما دامئاً 

يف الشامل فهناك بيلوزيـوم القدميـة، أو الفرمـا العربيـة التـي . حتى السويس الحديثة
  كانت قلعة دامئاً ومرسح كثري من املواقع العسكرية الفاصلة يف تاريخ
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فقد حارصها عمـرو . لطرف املقابل لسيناءمرص، مناظرة يف ذلك لرفح والعريش عىل ا 
بن العاص عند فتح مرص طويالً قبل أن تسقط، ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن 

  . يغادرها إىل داخل الوادي

ومنذ أن ُشقت قناة السويس تغريت الخريطة الطبيعية للمنطقة، ومعها تغريت         
ول الربزخ الطبيعي إىل مضـيق صـناعي، فبعد شق القناة تح. الخريطة الجيوسرتاتيجية

  . ورصفت البحريات الداخلية إىل البحر ومل تعد مغلقة

أما إسرتاتيجياً فقد أصـبحت القنـاة مانعـاً مائيـاً صـناعياً وهـي يف حكـم املـانع         
أصبحت خندقاً مائياً بالغ الطـول، وفيـه تصـب . الطبيعي، السيام بعد توسيعها املطرد

يناء االسرتاتيجية الثالثـة عنـد نهايتهـا ومنتصـفها، أي أمـام السـويس نهايات محاور س
  .واإلسامعيلية والقنطرة عىل الرتتيب

  قواعد املعادلة االسرتاتيجية 

الخط األول أكرثهـا تعرضـاً  لو نظرنا إىل خطوط سيناء الدفاعية الثالثة، نرى أن
ة فهـو ال يتمتـع بعمـق وألنة شديد القرب من الحدود السياسـي. للخطر، وأقلها مناعة

ولكن لهذا السبب بالذات، ينبغـي أن تتمسـك بـه مرصـ وتسـتميت . اسرتاتيجي كاف
دامئاً يف الدفاع عنه، ألن انهيار هذا الخط ينقل ضغط العدو فـوراً إىل الخـط الثـاين أو 

  . األوسط
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. الخط الثاين هو خط املضايق، وهو معقل سـيناء الحقيقـي وُمفتاحهـا الحـاكم
فيه مُيَّكن من إعادة اسرتداد األرض املفقودة رشقه، واستعادة السـيطرة عـىل والصمود 

الخط األول، فضالً عن أنه الضامن األخري والوحيد للمحافظة عىل القناة، خـط الـدفاع 
  . األخري

وعىل هذا فإن خط املضايق هو عامل فاصل يف صف املُـدافع إذا احـتفظ بـه، 
أما فقدانـه فيعنـي عـىل الفـور أن تتحـول الُشـقة . ويف صف املهاجم إذا استوىل عليه

فهـذه . الواسعة بينه وبني القناة إىل أرض معركة فاصلة، ولكنها صـعبة إىل أقىصـ حـد
الُشقة املثلثة، ذات أرض فسيحة وصلبة مكشوفة تصلح مرسحاً مثالياً لحرب الـدبابات 

كـام كـان العـدو  "أفضل مصـيدة للـدبابات يف العـامل كلـه"كام تعد بدورها . يف سيناء
فإذا مل يَْحِسْم املـدافع املعركـة لصـالحه، أصـبح العـدو عـىل ضـفة . اإلرسائييل يسميها

  .القناة مبارشة وباتت القناة مهددة، فضالً عن تعطلها إىل حد الشلل التام

ومعنى هذا وبوضوح أن قيمة القناة كخـط دفـاعي، إمنـا تُسـتمد يف التحليـل  
ومـع إمكانيـة صـمود الـدافع وراء القنـاة، فـإن . حاكمـةاألخري مـن قيمـة املضـايق ال

وهـذا . احتامالت عبورها ليست، كام أثبتت التجربـة أكـرث مـن مـرة، مسـتبعدة متامـاً 
  .يعني يف الحقيقة تهديد الوادي نفسه
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  جغرافية الجوالن

  املوقع الجغرايف للجوالن

لطبيعية تشـغل بقعـة ملنطقة من سورية ا ،الجوالن تسمية قدمية جداً : تعريف         
. من األرض السورية تقع يف الجنوب الغـريب مـن أرايض الجمهوريـة العربيـة السـورية

إقلـيم الجنـوب (يف ) منطقة جغرافيـة(وهي عبارة عن وحدة جغرافية إقليمية تؤلف 
-1969عـادل عبدالسـالم (بحسب التقسـيامت الجغرافيـة اإلقليميـة لسـورية ) الغريب
  :يم أربع مناطق جغرافية إقليمية هيويضم هذا اإلقل). 1990

  .منطقة حوض دمشق -1

  .منطقة الجوالن -2

  .منطقة حوران -3

  .منطقة جبل العرب -4

  .وتحتل منطقة الجوالن الواجهة الغربية والجنوبية الغربية من هذا اإلقليم

وقد ورد الجوالن يف عدد من املراجع الرتاثيـة اإلسـالمية وغريهـا تحـت تسـمية          
) قريـة(و) جبـل(كام جـاء يف بعضـها عـىل أنـه . وغريها) كورة(أو ) عمل(أو ) إقلـيم(
  كذلك ذكرت). املقديس، واملسعودي، وياقوت وآخرين. ر). (مدينة(و
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ين، و جـوفالن،  جـوالنيتس،  -لو -جي(املراجع القدمية الجوالن بأسامء مختلـفة منها  
وهذه التسميات وغريها ذات أصـل ). الخ....وجاالنيا, وجوالنيتيد، وجوالنيته، وجافالن

  .العريب واضح جيل -الكنعاين) ل -و -ج(واحد، وجذرها الثاليث 

ومنذ إنشاء محافظة القنيطرة أخذ اسم الجـوالن يـرتدد مرادفـاً السـم محافظـة         
القنيطرة حيناً، كام يختلط اسم الجوالنً  مع مفهوم األرايض السورية املحتلة من قبـل 

ففـي الحالـة األوىل فـإن مسـاحة املحافظـة أكـرب مـن . 1967يل منذ سنة أحيانا ً إرسائ
مساحة منطقة الجـوالن، لشـمولها، أي املحافظـة عـىل رشيـط أريض واقـع رشق وادي 

ـقية ويف الحالـة الثانيـة لغلبـة . الرقاد، وأجزاء من نهايات جبـل الشـيخ الجنوبيـة الرش
  .ية املحتلة كافةتسمية الجوالن املحتل عىل األرايض السور

: تنضـوي دراسـة املوقـع الجغـرايف تحـت مفهـومني هـام: املوقع الجغـرايف والحـدود -
  .املطلق ؛ و مفهوم املوقع النسبي مفهوم املوقع الجغرايف

   املوقع املطلق للجوالن

وهو ما يعرف بـاملوقع الفلـيك، أي موقـع املكـان مـن شـبكة خطـوط            
يتغـري يف حالـة حركـة  ،وهـو ثابـت عـىل سـطح األرض. ضيةالطول والعرض للكرة األر 

  ويقع الجوالن رشق خط طول. للقرشة األرضية) البنائية(الصفائح التكتونية 
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ثانيـة، والطـول  35دقـائق و 6درجـة و 35غرينتش بني خطـي الطـول الغـريب  
 15درجـة و 33ثانية، وبني دائريت العرض الجنـويب  20دقيقة و  56درجة و 35الرشقي 

وعليـه . ثانية، شامل خط االسـتواء 53دقيقة و  40درجة و 32قيقة، والعرض الشاميلد
يقع الجوالن يف نطاق العـروض الجغرافيـة فـوق املداريـة يف النصـف الشـاميل للكـرة 

  . وهذا املوقع هو الذي يفرض حدود الجوالن الجغرافية. األرضية

الحــدود الغربيــة للجــوالن حــدود جغرافيــة طبيعيــة واضــحة املعــامل، الســيام 
والجنوبية منها، وقل الشئ نفسه بالنسبة للحدود الرشقية والشـاملية، مـع تبـاين آراء 

فالحـدود الغربيـة التـي ). 1958. 8-3ص . أديـب بـاغ. ر(بعض الدارسني يف تحديدها 
تفصــل الجــوالن الســورية عــن فلســطني عبــارة عــن رشيــط مــن الجــروف والســفوح 

م  90 -80رشفة عىل سـهل الحولـة الواقـع عـىل ارتفـاع الصخرية الشديدة االنحدار امل
م،  212-فوق سطح البحر، وعىل بحرية طربية الواقعـة دون مسـتوى سـطح البحـر بــ 

ويـراوح ارتفـاع هـذه . متتد بني بانياس يف الشـامل، ومخـرج نهـر الريمـوك يف الجنـوب
م  660ط، وم يف الوسـ 330م يف الشـامل، وقرابـة  440الجروف فوق سهل الحولة بني 

أما الحدود الجنوبية فرتسمها خوانق وادي . فوق مستوى مياه بحرية طربية يف الجنوب
نهر الريموك املتعـرج، بـني هضـبة الجـوالن يف الشـامل، وهضـبة عجلـون يف األردن يف 

  ووادي الريموك هنا عميق، يراوح عمقه. الجنوب
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حـداً جغرافيـاً  كـم، مـا يجعـل منـه 4 -2م، بعرض يراوح بني  550و  350بني  
  . طبيعياً منوذجياً جنوبياً للجوالن الطبيعي

القادم من الشامل، مـن أرايض ) تلفظ القاف جيامً مرصية(و يرسم وادي الرقاد         
ـقية  جباتا الخشب وطرنجة، باتجاه الجنوب إىل مقرنه مـع نهـر الريمـوك الحـدود الرش

يف مجـراه األدىن حيـث يصـبح خانقـاَ ويفصل هذا الوادي القليل العمـق، إالّ . للجوالن
، يفصـل بـني هضـبة )م 400 -200يراوح عمقه بـني (عميقاً يحمل اسم وادي الطَُعيْم 

وتسهم طبيعة الصخور . الجوالن يف الغرب وهضبة وسهول حوران والجيدور يف الرشق
بازلـت (اندفاعيـة حديثـة العمـر  -يف رسم الحدود الطبيعية، إذ تكون صخوراً بركانيـة

وأقدم عمراً رشق الوادي حيـث متتـد أغشـية بازلـت  ،غرب الوادي)لجوالن النيوجينيا
فوادي الرقــاد يسري عـىل خـط متـاس هـاتني املجمـوعتني مـن . حوران الباليستوسيني

  .الصخور البازلتية االندفاعية، راسامً قوساً محدبة باتجاه الشـرق
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189 
 

مـع الحـدود الفاصـلة بـني الجـوالن وصـخوره أما الحدود الشـاملية فيتفـق مسـارها  
البازلتيـة الربكانيــة يف الجنــوب، و كتلـة جبــل الشــيخ وصـخوره الرســوبية الكلســية يف 
ار الذي يرسم حدود الجـوالن الشـاملية  الشامل، حيث حفرت املياه مجرى وادي السعَّ

  .املمتدة بني بانياس الجوالن وأعايل وادي الرقاد يف الرشق

البــد مــن اإلشــارة إىل الفــرق الكبــري بــني مســار خــط الحــدود الطبيعيــة  وهنــا         
ـقية، مـع مسـار خـط الحـدود اإلداريـة  الشاملية هذا، وكذلك مسار خط الحدود الرش

إذ تتخطــى حــدود املحافظــة الحــدوَد . 1964ملحافظــة القنيطــرة منــذ قيامهــا ســنة 
األجـزاء الشـاملية حيـث تضـم . 2كم، 1860الطبيعية، بحيث تصبح مساحة املحافظة 

مـزارع (من محافظة القنيطرة الحوض السييل لوادي العسـل ومـايعرف مبـزارع شـبعا 
، موضوع النزاع اإلقليمـي بـني سـورية ولبنـان منـذ سـنة )الغجر يف السجالت السورية

ــذ ســنة  .2000 ــة من ــا مســاحة األجــزاء املحتل ــي  1967أم ــم 1150فه املصــادر (، 2ك
  ). 2كم 1176الصهيونية ترفع الرقم إىل 

يف إطار الحدود املذكورة يأخذ الجوالن شكالً هندسياً متطاوالً من الشامل إىل الجنوب 
، )كـم 12(كم يف الوسط، يضـيق يف الجنـوب  28كم بعرض يصل إىل  65ممتداً مسافة 

  ). كم 14(ويف الشامل 
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  املوقع النسبي للجوالن

ــدل الظــروف واألوضــاع التاريخ ــدل تب ــت ومتب ــة والحضــارية وهــو غــري ثاب ي
وتكمـن أهميـة . وتبعاً لألزمان ومراكز القوى يف املنطقة ومـا حولهـا. والجيوبوليتيكية

ـاً طبيعيـاً  املوقع الجغرايف النسبي للجـوالن يف أن هـذه الهضـبة كانـت وال زالـت جرس
اسرتاتيجياً، ومعرباً مهامً بني مرص وفلسطني من جهة وسورية وهضبة األناضـول وبـالد 

ويكتسـب هــذا املعـرب أهميتــه مـن أنــه يحـوي الطريــق . ن جهـة أخــرىالرافـدين مــ
التاريخية بني مواطن القوى والحضـارات التـي قامـت يف البقـاع املـذكورة منـذ عهـود 
التاريخ القديم وما بعدها، وهي الطريـق العـابرة للجـوالن بـني جرسـ بنـات يعقـوب 

ـقي لـبالد والقنيطرة فدمشق، التي تتحاىش البقاع الجافة والصحراوية  يف الـداخل الرش
عاش الجوالن عهوداً ازدهرت فيها أهمية موقعه الجغرايف منذ العهـد الكنعـاين . الشام

وما قبلـه، لكنـه شـهد عهـود .) م. ق 2850 -3150(املبكر املوافق لعرص الربونز املبكر 
 فمنذ ظهور الوجود السيايس للكنعانيني واألموريني ومـن تالهـم. انحطاط وَهْجر أيضاً 

من اآلراميني يف منطقة رشق البحر املتوسط، السيام منـذ ظهـور مملكـة آرام دمشـق، 
شهد الجوالن حـاالت مـد وجـزر مـن اهـتامم القـوى الحاكمـة، أو إهاملهـا للمنطقـة 

واستمر الوضـع عـىل . بحسب ما تقتضيه الظروف املحلية واإلقليمية، و موازين القوى
آلشوريني والفرس واليونان والرومان والبيزنطيني هذا الحال يف العهود الالحقة يف زمن ا

  وقد تراجعت . فالعرب

   



191 
 

أهمية موقع الجوالن يف العهد البيزنطي بعـد فـرتة اسـتقرار قصـرية سـادت يف 
ـاع الطويـل بـني الفـرس الساسـانيني وحلفـائهم  العهد الروماين، ويرجـع ذلـك إىل الرص

وكـان . ـاسنة مـن جانـب آخـراملناذرة من جانب، والبيزنطيني الـروم وحلفـائهم الغسـ
الجوالن وجنويب سورية موطن الغساسنة مرسح قتال وكـر وفـر خربـا الـديار واملعـامل 

لكـن موقعـه . العمرانية، ففقد الجوالن أهميته صلة وصل بني بالد الشام ووادي النيل
استعاد أهميته بوصـول العـرب املسـلمني وتحولـه إىل قاعـدة عسـكرية تنطلـق منهـا 

أو القلـب مـن بـالد الشـام ) الوســط(وأصبح الجــوالن يحتـل موقـــع  .جيوش الفتح
، تاله )الصليبي(الشاملية والجنوبية، إىل أن نكبت املنطقة بالغزو واالحتالل األوروبيني 

الغزو املغويل، فرتاجعت أهمية الجوالن مع بعـض التحسـن يف العهـد العـثامين، الـذي 
ىل تقســيم املنطقــة إىل كيانــات سياســية بيكــو التــي أدت إ -نســفته اتفاقيــة ســايكس

الفلسطينية، ثـم قيـام دولـة الكيـان الصـهيوين  -مفروضة، و إىل رسم الحدود السورية
، ثـم 1948وتقطيع رشايني االتصال الربي بني آسيا العربية وآسـيا اإلفريقيـة منـذ سـنة 

طن وبــذا فقــد الجــوالن دوره جرســاً طبيعيــاً بــني مــوا. 1967احــتالل الجــوالن ســنة 
  . الحضارات يف العامل القديم

ولقــد مــنح املوقــع الجغــرايف الجــوالن أهميــة اســرتاتيجية وعســكرية الميكــن 
تجاوزها حتـى يف عرصـ الصـواريخ والطـريان العسـكري املتقـدم، والتقنيـات الحربيـة 

  فالجوالن مبوقعه الجغرايف وبتضاريسه التي سيأيت الحديث عنها . العالية التطور
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: عســكرية مزدوجــة  -يــة منيعــة ذات طبيعــة اســرتاتيجيةشــكل قلعــة طبيعي
فالجوالن واقع بني بقاع جبلية وسهلية موزعة حوله توزيعـاً يجعـل . دفاعية وهجومية

، إضـافة إىل وعـورة )انق العميقةلذا الجبال و الجروف واألودية و (منها أسواراً طبيعية 
ضـة يسـهل الـدفاع عنهـا يف أرضه، التي تقيد املرور عرب الجوالن مبمرات طبيعية مفرو 

لكن هذه املمرات تؤمن يف حاالت السلم االتصال الرسـيع والتعامـل و . حاالت الحرب
فاملسـيطر عـىل هضـبة . التبادل التجاري مـع منـاطق الجـوار، نظـراً لقرصـ املسـافات

الجوالن قادر عىل الدفاع عنه بسهولة، كام أنه قادر عىل تهديد املنـاطق املحيطـة بـه، 
  .خاصة املناطق الغربية يف فلسطني، التي ترشف عليها الهضبة من علووبصورة 

  بيكو وحدود الجوالن -فاقية سايكسات

كان احتالل الجوالن من قبل الكيان اإلرسائييل آخر مرحلة من مراحـل تغـريات          
فبحســب تلــك االتفاقيــة . 1973و 1916الفلســطينية، بــني عــامي  -الحــدود الســورية 

االنتدابني الفرنيس واإلنكليزي الحدود بخـط ممتـد مـن رأس النـاقورة  رسمت سلطات
إىل بحرية طربية، ومنها ميرقريباً من سمخ فنهـر الريمـوك ومجـراه، بحيـث يـدخل ثلثـا 
البحــرية ومعظــم الجليــل وســهل الحولــة كلــه يف أرايض االنتــداب الفرنيســ يف ســورية 

ططاتهـا املسـتقبلية، فامرسـت شـتى لكن ذلك مل يرض الصهيونية العاملية ومخ. ولبنان
  أشكال الضغط عىل سلطات االنتداب، خاصة بعد التزام بريطانية 
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بغية تغيري الحدود لصالح قيام كيـان يهـودي ) م1917(بوعد بلفور الذي أعلن يف عام 
و لقد وضعت لهذه الغايـة مقرتحـات مختلفـة . يف فلسطني، مزود مبصادر مائية كافية

، الذي أقرت مبوجبـه 1923، حتى تم توقيع اتفاق آذار لسنة 1920ثم سنة  1919سنة 
الحدود من قبل حكومتي االنتداب، و رسمت الحدود الدولية املعرتف بها بني سـورية 

لكـن أطـامع الصـهيونية مل . والتي مازالت معرتف بها رسـمياً ودوليـاً . ولبنان وفلسطني
ها مسـيطرة بـذلك عـىل جميـع تتوقف، فقامت إرسائيل باحتالل الجوالن ثم ضمته إلي

وعىل الـرغم مـن تحريـر أجـزاء مـن األرايض . مصادر مياه أعايل نهر األردن يف الجوالن
  . ، ما زال الجوالن يرزح تحت نري االحتالل اإلرسائييل1973السورية املحتلة يف سنة 

  األوضاع الجغرافية الطبيعية يف الجوالن

  :أرض الجوالن

ـقية مـن : وطبيعته الجيولوجيةنشأة الجوالن              يقع الجوالن عـىل الحافـة الرش
ــوادي (، أو )اإلفريقــي -االنهــدام الســوري(الشــق األريض الضــخم املعــروف باســم  ال

كــم بــني  6000وميتــد هــذا الصــدع أو االنهــدام مســافة ). Rift-Valley) (األخــدودي
بـأغوار العمـق  منطقة مرعش شاميل سورية ونهر الزامبيزي يف رشقي إفريقيـة، مـروراً 

  طربية وأغوار األردن والبحر امليت -والغاب والبقاع والحولة
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ولقـد تشـكل هـذا . فخليج العقبة والبحر األحمـر فـأغوار وبحـريات رشقـي إفريقيـة 
الوادي االنهـدامي أواسـط الحقبـة الجيولوجيـة الثالثـة واسـتمر تكوينـه عـرب الحقبـة 

يـوم، عـىل امتـداد نحـو مثانيـة ماليـني سـنة الرابعة الجيولوجية، و مازال يتشكل إىل ال
ونتيجـة للحركـات البنائيـة فقـد تكـّون يف املنطقـة املدروسـة خسـف يف غـور . مضت
ـقي هضـبة الجـوالن وجبـل الشـيخ، وعـىل  -الحولة طربية، ارتفعت عـىل جناحـه الرش

ومع تكرس الطبقات الصخرية وانتشار . جناحه الغريب جبل عامل وجبال لبنان الغربية
دوع والفوالق يف املنطقة تدفق املهل الباطني املصهور باتجاه السـطح عـىل شـكل الص

حمم و أغشية اندفاعية وبراكني انساحت موادها عىل أرض الجوالن، وتصلبت صخوراً 
زرقاء مغطية الهضبة تغطية شبه كاملـة، وراسـمة خطـوط تضاريسـها  -بازلتية سوداء

منـوذج البـازات الغشـايئ وحمـم الطفـوح فالغالب عىل صخور الجوالن هـو . األساسية
أما الرباكني املنتصبة فوق سطح الهضـبة فتتـألف مـن . االندفاعية التي شكلت الهضبة

حمم ورماد ومقـذوفات مختلطـة، أغلبهـا انفجـر يف الـزمن الربـاعي، واسـتمر نشـاط 
وجميعها براكني خامـدة، يقـدر عـددها بــ . بعضها إىل ما قبل بضعة آالف سنة مضت

و ). م 1200(، وأكربهــا تـــل أبــو النــدى )م 1227(ركانــاً أعالهــا بركــان تــل وردة ب 30
رشقيـة مكونـة جبـال  -غربيـة، جنوبيـة -يرتصف أكرثها عـىل امتـداد محـاور شـاملية

  .الجوالن الرشقية
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الربكاين فعبارة عن طبقات صـخور  -أما صخور القاعدة تحت الغشاء االندفاعي         
يرجع  ،لحجر الكليس واملارين والغضاري والرميل ورسوبيات أخرىرسوبية يغلب عليها ا

ــة القدميــة فهــي أقــدم مــن الغشــاء . عمرهــا إىل الحقبــة الجيولوجيــة الثانيــة والثالث
االندفاعي والرباكني، وال تظهر للعيان إالّ يف جزر صغرية وعىل جوانـب أعـامق األوديـة 

  .وقواعد الجروف الهامشية للهضبة ،العميقة

  :لجوالن وتضاريسهسطح ا

ميكـن تقسـيم  ،تضاريس الجوالن قليلة التعقيـد وتتـألف مـن هضـبة وهـوامش       
وتقع متوسطات ) الجوالن األعىل أو املرتفع(رشقي مرتفع هو  -الهضبة إىل قسم شاميل

غـريب  -وقســم جنـويب وجنـويب ،م فـوق سـطح البحـر 650 -850 -900ارتفاعاته بني 
 -600الذي تراوح ارتفاعاته املتوسـطة بـني ) دىن أو املنخفضالجوالن األ (منخفـض هو 

ـقي والرشـق باتجـاه . م فوق سطح البحر 300 وسطح الهضبة منحدر من الشامل الرش
وتختلـف طبيعـة السـطح بـني القسـمني، ففـي . الجنوب الغريب والغرب بصورة عامـة

لكتـل البازلتيـة الجوالن األعىل حيث تشتد انحدارات السطح نسـبياً، تكـرث األحجـار وا
تغسل مياه األمطار صـخورها فتصـبح عاريـة، . الكربى، وتزداد األرض خشونة و وعورة

التــي تنقلهــا ميــاه األمطــار والســيول إىل األنحــاء  ،تقــل بينهــا الرتبــة واملــواد الناعمــة
  فهي منطقة يغلب عليها عمل . املنخفضة
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يلية القاطعـة لجسـم الحت والتعرية، حيث تتشكل بـدايات الكثـري مـن األوديـة السـ
  . الهضبة

ــروق           ــذلك ف ــل انحــدارات الســطوح، وك ــنخفض فتق ــا يف الجــوالن األدىن امل أم
االرتفاعـات املحليــة، كـام ترتاجــع نسـبة األحجــار والصـخور مقابــل ازديـاد مســاحات 

ـــ  ) ســهول(األرايض املنبســطة املغطــاة بالرتبــة واملــواد الناعمــة ايل تعــرف محليــاً بال
  . العال، وسهل كفر حارب والجوخدار يف الجنوب -مثل سهل فيق الصغرية،

أما أبرز املعامل التضاريسية يف الهضبة فهي مظاهر األودية، التي تقع بداياتها يف         
ـقية، وتأخـذ بـالتعمق يف جسـم الهضـبة لتتحـول  املرتفعات الهامشية الشـاملية والرش

بهـا مـن مصـباتها يف نهـر الريمـوك ونهـر تدريجياً إىل أوديـة عميقـة وخانقـة مـع اقرتا
واديـاً، أهمهـا  20ويقدر عدد األودية املهمـة بنحـو . ، وبحرية طربية)األردن(الرشيعة 

اليعربيـة، ثـم أوديـة زبيـد والسـمك  -الصـفا-أودية بانياس والفاجر و جليبينة و حـوا
 وتشكل أودية الهضبة عوائـق طبيعيـة تفـرض عـىل طـرق املواصـالت فيهـا. ومسعود

  .محاور تتفق مع مساراتها يف أغلب الحاالت

التضاريس املرتفعة : أما تضاريس هوامش الجوالن فتتألف من مجموعتني هام          
والجبلية، و تضاريس الجروف الهامشية، تشمل تضـاريس املجموعـة األوىل؛ النهايـات 

  الجنوبية الرشقية لجبل الشيخ، ومرتفعات شامل رشقي الجوالن ثم 
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إن نهايـات . الرفيـد -الخشنية -الجوالن البارزة بني وادي الرقاد وطريق القنيطرةجبال 
جبل الشيخ وإن كانت غري داخلة يف نطـاق الجـوالن الطبيعـي فإنهـا أصـبحت إداريـاً 

االقتصادي بـالقنيطرة  -جزءاً ال يتجزأ من محافظة القنيطرة، وأضحى انتامؤها السكاين
م ويف  1500 -1000ن ألسـنة جبليـة ترتفـع ألكـرث مـن وهي عبارة ع. والجوالن مألوفاً 

م فوق سطح البحر، تخددها مسيالت تتحول إىل أودية أهمهـا  2000القمم ألعىل من 
وصــخورها كلســية ). شــبعا حاليــاً (وادي العســل، الــذي ميــر يف أرايض مــزارع الغجــر 

يل املؤلفـة ورسوبية أخرى متنوعة، تليها باتجاه الجنوب مرتفعات أرض الجوالن الشـام
م فـوق سـطح  900من نهوض من الطفوح االندفاعية التي يصل متوسط ارتفاعها إىل 

. م فـوق سـطح البحـر 1200 -1100وتتوجها براكني خامـدة ترقـى ألعـىل مـن  ،البحر
  . وتنتهي يف الجنوب عند ممر القنيطرة، بوابة الجوالن عىل سورية الداخلية

سلسلة متصلة من الكتل واملخاريط الربكانية تعلـو تبدأ جنوب ممر القنيطرة            
 -1000جسم الهضبة مكونة جبال الجوالن الرشقية، التي ترتفع ملتوسطات تزيـد عـىل 

الـذي يحـوي واحـدة مـن أمهـات (أبرزها تـل أبـو النـدى . م فوق سطح البحر 1100
وتـل  ، وتـل عـني زيـوان و تـل بـات كـراي)املحطات العسـكرية األلكرتونيـة يف العـامل

الحزيقة وتل عكاشة وغريها من تالل بركانية أخفض، حيث تنتهي السلسلة عند ممـر 
  نوى، أما مجموعة تضاريس الجروف الهامشية فهي التي  -الرفيد
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تقدم الحديث عنها يف فقرات حدود الجوالن الغربية والجنوبية واملجرى األدىن لـوادي 
والصـفة . ضبة، ألنها ترسم حافاتهاوتقع دون مستوى سطح اله). وادي الطعيم(الرقاد 

وهي ذات انحدارات . الغالبة عليها أنها أرشطة ضيقة تساير الجروف وجوانب األودية
. وقد تكون مدرجة الجوانـب, درجة يف معظم قطاعاتها 90-45قوية تراوح شدتها بني 

وهي معرضة لالنهيـارات وتسـاقط الصـخور نتيجـة الحـت الرتاجعـي بواسـطة امليـاه 
وترتافـق األوديـة الكبـرية بانتشـار ظـاهرة مخــــاريط . ية، ال سيام السيول منهـاالجار

  ).فَرْش الوادي(االنصباب الرسوبية عند مخارجها من الهضبة، وتعرف محلياً باسم 

وعموماً فإن تضاريس الجوالن تنتمي جيومورفولوجياً إىل مجموعة التضـاريس           
والتعرية الحديثة، نتيجة حداثة الحركات البنائيـة التـي البنيوية املتأثرة بأعامل الحت 

ويظهـر ذلـك جليـاً يف . كونتها، وقرص عمر أعامل الحـت والتعريـة والنقـل والرتسـيب
انق املدرجــة، ومقاطعهــا الطوالنيــة غــري لــذا املقــاطع العرضــانية لألوديــة العميقــة و 

ات التـي مازالـت تحـتفظ كام يظهر يف الرباكني واملرتفعـ. املنتظمة والشديدة االنحدار
أمـا األشـكال الترضيسـية الرسـوبية فمحـدودة . بأشكالها البنيوية األصلية بنسبة كبرية

جداً، ال تتعدى ما تحمله مياه األمطار والسيول إىل املنخفضات الصغرية املبعـرثة عـىل 
  .سطح الهضبة، أو إىل مخارج األودية عند أقدام الجروف الغربية خاصة
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  :اخية يف الجوالناألوضاع املن 

. الجبيل لرشق البحـر املتوسـط -ينتمي مناخ الجوالن إىل منوذج املناخ الهضبي          
، و لوجـود )كـم 65 -50(تصله املؤثرات البحرية بسهولة لقربـة مـن البحـر املتوسـط 

الجنـويب  -فتحة ترضيسية يف شاميل فلسطني تسمح مبرور الرياح وكتـل الهـواء الغـريب
ولقــد جعــل املوقــع الجغــرايف . طــب واملــنعش عربهــا معظــم أيــام الســنةالغــريب الر 

والتضاريس املنطقة تتمتع مبناخ متوسطي يتميـز عـن مناخـات البقـاع الواقعـة عـىل 
وبصـورة خاصـة مـن حيـث الحـرارة . العروض الجغرافية نفسها رشق البحر املتوسـط

ليومية والفصـلية قليلـة، فحرارات الجوالن معتدلة عموماً وفروقها ا. والهطل والرطوبة
درجـة يف الجنـوب والغـرب،  19درجـة يف الشـامل و 14يراوح متوسطها السـنوي بـني 

وتـرواح الحـرارات . درجة أسفل الجـروف وشـواطئ بحـرية طربيـة 21لكنها ترتفع إىل 
درجة يف الجنوب، ومتوسطات الشـتاء  25درجة يف الشامل و 22املتوسطة للصيف بني 

وترتفـع املتوسـطات يف . درجـة مئويـة يف الجنـوب 14.4شـامل، ودرجـة يف ال 6.7بني 
درجة شتاءاً، ما أهلها لتكون منتجعاً ًشـتوياً  14درجة صيفاً و 29 -28الحمة إىل حدود 

 38والتزيد الحرارات املطلـــقة يف الجوالن عـىل . منوذجياً منذ العهد الروماين إىل اليوم
  .درجات 7-درجة، لكـنها تقل عن
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العســــكرية بــــني 

  املايض والحارض
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  آراء قادة الجيوش يف الجغرافيا العسكرية 

تعـود يف تاريخهـا إىل اإلنسـان  ،النزاعات بشتى رضوبها ظـاهرة إنسـانية أزليـة
 -مـام سـعى فيـه وإليـه  -وسعى  .األول ومنازعاته وقتاله مع اآلخرين مبا فيهم اخوته

راته وأساليبه القتالية لتحقيق الفوز والنرص عىل اآلخـرين مـن األعـداء و إىل تنمية قد
وبـرز مـن بنـي البرشـ مقـاتلون  .بل ومن الحلفاء أيضا يف بعض مـن األحيـان ،األقران
و دّونـت أقـوالهم و  ،حفظت كتب التاريخ الكثري من انتصـاراتهم ،وقادة أفذاذ ،عظام

ريني ومـن ذوي االهـتامم ملـا تحويـه مـن وتناقلتها أجيال الحقة من العسـك ،حفظتها
وباتت أقـوال وأفكـار أولئـك املقـاتلون والقـادة تحتـل  ،حكمة وحنكة و سداد بالرأي

 ،ويستشهد بها توكيدا لفكرة أو خطة مـا ،مقدمات املحارضات واألطروحات العسكرية
 ـهالـلـيف قوله صـىل  ،وكمثال عىل ذلك ما تجلت به عبقرية الرسول األعظم العسكرية

وتسعى السطور التالية إىل عرض لبعض اآلراء واألقوال  ."الحرب خدعة : " عليه وسلم 
طبيعية  -والتي تتناول بالدراسة آثار العنارص الجغرافية  ،يف مجال الجغرافيا العسكرية

 .عىل األنشطة العسكرية والتخطيط لها –واصطناعية 

ولكن  ،ف قائلها لسبب ماولكن توجد أقوال ال يعر  ،ينسب عادة القول لصاحبه
وهنا يكون القول أعظم أهميـة مـن  ،صحة القول أو املعلومة التي يسوقها تبقي عليه

  لكن الطقس ،هو ما تتوقع  climateاملناخ: " ولعل القول  .قائله
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weather   وتفسري ذلك أن املنـاخ هـو مجمـل حالـة  ،هو حقيقة" هو ما تجد
ــا ــة م ــو ملنطق ــىل ،الج ــه ع ــى معلومات ــراءات  وتبن ــطات لق ــدالت ومتوس ــاس مع أس

وعىل ذلـك إن أشـارت معلومـات  ،وإحصاءات، هي حصيلة معلومات لسنوات طويلة
فإن هـذا ال يحـول مـن تعرضـها ألحـوال حـارة أو  ،املناخ ملنطقة ما أن صيفها معتدل

 .باردة يف وقت ما من الصيف

كـام قـد  ،تتعرض بعض األقوال إىل بعض التحريف والتغيـري أحيانـا مـع الـزمن
تختلف نتيجة الرتجمة والنقل من لغة القائل إىل لغة أخـرى عـرب لغـة ثالثـة فيصـيب 

ولكن قد يفقد القـول الجـامل والدقـة التـي  ،وإن كانت الفكرة واحدة ،القول تغرّي ما
 ومن أمثلة اختالف الرتجمة ما قاله املفكر الصيني الشهري صن تزو .أوردتها لغة القائل

 )Sun Tzeفقـد ورد  ،سـنة 2500قبل نحو " فن الحرب " يف كتابه الشهري  )سون تيس
أولئك الـذين ال يعرفـون أحـوال الجبـال  " ورفاقه ما ترجمته  Wintersيف كتاب ونرتز

ال يسـتطيعون قيـادة مسـري  ،والسـبخات واملسـتنقعات ،ومخـاطر الشـعاب ،والغابات
  " جيش

وهؤالء الذين  : " غة التاليةوقد ورد القول يف ترجمة ربيع مفتاح للكتاب بالصي
ــول  ــرة والحق ــيقة الخط ــرق الض ــات والط ــال والغاب ــة بالجب ــديهم الدراي ــوافر ل ال تت

  " واملستنقعات ال يجب عليهم قيادة الجيش
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و مـن ال يعـرف  " وقد وردت يف ترجمة نارص الكندي للكتاب عىل النحو التايل
  ."نقعات ال ميكنه قيادة جيشالسبخات و املست ،األودية والشعاب ،الجبال والغابات

فاالختالف عىل اسـم  ،وال تقل أهمية معرفة القائل عن أهمية القول و جوهره
وقتـل أرضـا  ،قتلت أرض جاهلها " ومن ذلك املقولة الجامعة ،القائل أمر غري مستبعد

 . "عاملها

إذ وردت يف معجم لسان العرب البن منظور ويف مجمع األمثال للميـداين عـىل 
يف حني وردت يف الكامل يف التاريخ البن األثري عىل لسان  ،ثل من األمثال العربيةأنها م

خالد بن الوليد يف محادثته لعمرو بـن عبـد املسـيح أثنـاء حصـاره لـه يف أحـد قصـور 
كام وردت عىل لسان الـنعامن بـن مقـرن موجهـا إياهـا إىل  ،الحرية بعد معركة بادقي

ويف روايـة أخـرى وردت يف تـاريخ الرسـل وامللـوك  ،عنارص االستطالع يف معركة نهاوند
وعـىل  ،للطربي عىل لسان عمرو بن أيب سلمى العنزي عنرص االستطالع وليس الـنعامن

 .أي حال يرجح أن القول هو مثل عريب استشهد به من سبق ذكره

 ،أو عمل مارسه عىل أرض الواقـع ،يصدر القول عن صاحبه عقب تجربة عاشها
  فيوردها يف كتاب يضعه أو يف محارضة ،وله فيام بعدفجاءت فكرته أو ق
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 .القتناعه برأيـه وفكرتـه التـي خـرج بهـام ،وسيكون مقنعا يف ما يورده ،يلقيها 
 .أي وليد ساعته ،لكن يأيت القول كرد فعل فوري أو شبه فوري

  Kiggellالربيطـاين السـري كيجـل) الفريق(ومن ذلك ما قاله اللفتنانت جرنال 
لطني واألرض املوحلـة واألمطـار يف سـاحة معركـة أمـام األملـان يف منطقـة بعد رؤيته ل

فقـد  ". يا إلهي هل أرسلنا الرجـال للقتـال هنـا حقـا ؟ : " إذ قال 1917الفالندرز عام 
مقابـل  ،بني قتيل وجريح 400,000كانت معركة رهيبة بلغت فيها الخسائر الربيطانية 

 .لألملان 65,000

وإنجازات عسكرية ال تقل  ،م الطويل دور عسكري هاموكان للعرب يف تاريخه
فقـط بـل " الكـر و الفـر " ومل يعد العرب أهل حـرب  ،بحال عن إنجازاتهم الحضارية

ويحفـل الـرتاث العـريب بـالكثري مـن  ،أظهروا عبقريات عسكرية تجلّـت يف فتوحـاتهم
م أقـوال و ولهـ ،جوانب الجغرافيا العسكرية التي تشري إىل موروث عسكري يعتّـد بـه

وكـان مـن دهـاة العـرب يقـول  )هجرية 35 – 1(كان زياد ابن أبيه : آراء منها كمثال 
  "الشتاء و بطون األودية: تجنبوا إثنني ال تقاتلوا فيهام العدو  " لقواده

فقـال لعبّـاد ابـن  ،فغنموا وسلموا ،وأغزى الوليد بن عبد امللك جيشا يف الشتاء
ولـيس  ،قد أخطـأت ،يا أمري املؤمنني: ياد من رأينا ؟ فقال أين رأي ز ،يا أبا حرب: زياد

وبذلك يثبت العريب مقدرة يف تحديد الوقـت واملكـان غـري املناسـبني  .كل عورة تصاب
  وبطن الوادي ،وهام فصل الشتاء بربده ومطره ،جغرافيا للعمليات
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عن  كام تبني القصة كيفية الدفاع .املنخفض املعرض لرضبات العدو من األعايل 
 .الرأي حتى أمام الخليفة القائد األعىل للجيش

تتشكل الرؤية العسكرية يف كثري من الجوانب والعنارص الجغرافية، مام يعطـي 
ويبــدو ذلــك واضــحا يف رســالة الباحــث  ،شــمولية وإحاطــة ممتــازة للقــرار العســكري

 ،باملعروف باسم لورنس العر  Lawrence (1888-  (1945واملرتجم والعسكري لورنس
يف قوله  1933عام   Liddell Hartواملوجة إىل رجل اإلسرتاتيجية الربيطاين ليدل هارت

ففـي  .يكون ذلـك بعـد دراسـة لكـل عامـل هـام ،عندما أتخذ قرارا أو أتبنى خيارا: " 
كـل  ،واملعـايري ،وامليـول ،واللغة ،والعادات االجتامعية ،والدين ،الجغرافيا البنية القبلية

 وقـد سـبق السـيايس اإليطـايل الشـهري ميكـافييل ."لمسه كأصـابعي ذلك قريب يل أت
1527) -Machiavelli (1469لورنس يف الجمع بني العوامل الطبيعية والبرشية إذ قال 

وكـم تنفـتح  ،يف وقت السلم عىل الجندي تعلُم طبيعة األرض، وكم انحدار الجبـال: " 
عندها وباستخدام  ،ار واملستنقعاتو أن يفهم طبيعة األنه ،وأين تقع السهول ،األودية

يف ذلـك الوقـت ميكنـه فهـم أي مكـان  ،املعرفة والخربة التي حصل عليها يف مكان مـا
  "آخر

من حيـث تعمـيم األمـور يف مكـانني  ،وبناء عىل ذلك يدعو إىل الدراسة املقارنة
  .يتشابها يف أحوالهام
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دور اإلنسـان عـىل   Mao Zedongماوتيسـ تونـغ أكد الزعيم الصـيني الشـهري
 )األسـلحة تعنـي كـل يشء(هناك النظريـة املسـاّمة  : " والجوانب املعنوية عندما قال

الذي هو اإلنسان الـذي  ،األسلحة عنرص هــام يف الحرب لكنها ليست بالسالح الحاسم
ــادة ــيس امل ــه ول ــني القــوتني العســكرية  ،يعــّول علي ـاع ب ــيس الرصـ إن رصاع القــوى ل

 ". بني إحدى القوى ومعنويات البرشبل و  ،واالقتصادية فقط

ولكـن ميكـن تفسـري قولـه  ،يصدر قول عن شخص ليس بالعسكري أو الجغرايف
عسكريا أو جغرافيا بل و ميكن أن يفرس مبا مل يقصده القائـل أصـال، ومـن ذلـك قـول 

األسـيجة الجيـدة  : " القائـل Frost (1874- (1963الشاعر األمـرييك الشـهري فروسـت
 . "يدينتصنع جريانا ج

تجـرب الدولـة ) سـياج الـوطن(إذ ميكن تفسـريه بـأن القـوات املسـلحة القويـة 
كـام ميكـن أن تفرسـ بـأن الحـدود  ،املجاورة عىل أن تكون جارة مساملة وغـري مؤذيـة

تضـمن حسـن الجـوار لعـدم  ،وغري املتنـازع عليهـا ،واضحة املعامل )الدولية(السياسية 
ر عبـارات مامثلـة يف كراسـات تـدريب القـوات كام ميكـن أن تصـد .وجود مربر للنزاع

 FM 100-ومنهـا مـا ورد يف كراسـة امليـدان األمريكيـة التـي تحمـل الرمـز ،املسـلحة
فهي إما تسـاعد أو تعيـق إحـدى  ،ليست محايدة  terrainإن األرض " وهو (1993)5

  ". القوى املتنازعة
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أثـرا أكـرب مـن إن للطقس واألرض   FM 100– (1982) 5 " كام ورد يف الكراسة
 . "أو اإلمدادات ،واملعدات ،أي عامل مادي آخر مبا فيه األسلحة

ومام قيل يف الصـحراء مـا  ،وقد نالت املعامل الطبيعية الكثري من األقوال و اآلراء
 ،ميكـن أن تكـون الصـحراء للوافـد حـديثا إىل الصـحراء : C.F Lucas Philip " أورده

وال معامل بارزة من أي نوع  ،وال أشجار ،منازل و ال ،حيث ال طرق ،مكان رعب حقيقي
 ،ف الحقيقـي ألول مـرة مـن أن يضـيع متامـالـذاوسـيجرب  .وملسافات مئـات األميـال

ــة يف عمــق الصــحراء  ــدي عــدّوه أو يف قســوة األرايض القاحل ــه عــىل أي ويالقــي حتف
  "الخاوية

 ،الجبالأولئك الذين يشنون الحرب يف  : " يف الجبال  Maurice De Saxeوقال
  "عليهم أن ال ميروا عرب شعابها قبل أن يجعلوا من أنفسهم أوال سادة املرتفعات

إذ بدون السيطرة عىل املرتفعات الحاكمة ال تتمكن القـوات  ،وهذا أمر واجب
لكثـري مـن  " يف الريـاح  W B Kennedy Shawكام قال .من عبور املمرات والشعاب

ورياح  ،و الريح الرشقية يف فلسطني ،لخامسني يف مرصالبالد رياحها الحارة ومنها رياح ا
وأضـف إليهـا الرمـال ومـذاقها  ،اجمع كل هذه الريـاح معـا ،الهرمتان يف غرب أفريقيا
عندها سـتبدأ مبعرفـة ماهيـة ريـاح  ،لتخرج من أبواب جهنم ،وانفخها باتجاه الشامل

  . "القبيل يف واحة الكفرة الليبية صيفا
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ن صاحبه قد عاىن من ريـاح القـبيل يف الصـحراء الليبيـة  ويبدو من هذا القول أ 
لقـد أعـددنا  : " الـذي قـال  Arlie Cappsكام يشابه ذلك تجربة اللفتنانت كومانـدر

لكـن إينشـون حوتهـا  ،قامئة بكل ما ميكـن تصـوره مـن معيقـات طبيعيـة وجغرافيـة
 . "جميعها

ري يف معركـة مينـاء ويبدو كذلك إن هذا القائد البحري األمرييك قـد عـاىن الكثـ
 .إينشون إبان الحرب الكورية
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  الجغرافيا العسكرية ومايض األمم وحارضها
موضـع  21وبدايـة القـرن  20أصبحت مشاكل العلم العسكري يف أواخر القرن 

 -نقاش واسع جدا، وذلـك تبعـا للتغـريات املثـرية التـي حـدثت يف الوضـع العسـكري 
ويتطلـب . الجديدة نحو ضامن استقالل الدولة وأمنها ووجهات النظر ،السيايس الدويل

 ،وتحديث وتطوير وسائل وأسـاليب الحـرب ،التأثري العاملي للحرب عىل حضارة األرض
يتطلب كل ذلك تطويرا متسـارعا للعلـوم  ،واألفكار غري العادية يف التقنيات العسكرية

وتطـويرا  ،دنيني وعسـكرينيوتعاونا أكرث اتساعا وأبعد أثرا بني العلامء من م ،لعسكرية
  .لربامج بحوث أساسية للمشاكل الهامة يف الحرب املستقبلية

جلب التقدم العلمي والتقني بعـض النتـائج الهامـة يف جغرافيـة وكارتوغرافيـا 
ويعـود كثـري مـن األمـر ويعـزى إىل هيئـة األركـان  .سـطح األرض )علم رسم الخرائط(

يف االتحـاد السـوفيتي ومـن ثـم إىل االتحـاد الروسـية  لعسـكريةاوهيئة الطوبوغرافيا 
وماذا بعد ؟ وما هـي : ويربز السؤال. الرويس الذي قدم مساهامت واسعة بهذا الصدد

  .وجهة النظر يف تطوير علوم األرض مبا يتعلق باملجال العسكري؟
أحد الخصائص املعارصة للحرب إمكانيـة وقـوع األعـامل القتاليـة يف كـل حيـز 

 واملـاء  atmosphere، والجو أي الغالف الجـوي outer spaceجيفضاء خار (جغرايف 
hydrosphere  واليابسة أي الغالف الصخري lithosphere(،  كام ميكن  
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لذلك يجب أن  .أن يجري هذا العمل عىل النطاقني املحيل واإلقليمي من األرض
شـطة تكون دراسة األمناط الجغرافية للحرب إحـدى الخطـوط واملسـارات الرئيسـة ألن

وأن الفهـم التقليـدي للجغرافيـا كعلـم غـري . العلامء العسكريني وللعسكريني أنفسهم
" كل سائق سيارة أجرة سيوصلني حيث أريد الذهاب " رضوري وغري مرغوب فيه ألن 

وشخصية الشاب الجاهل يف املرسحية أصـبحت  ،وفق كلامت ساخرة ملرسحية فكاهية
وقد أنتجت املعلومـات الجغرافيـة  .الحديثة لألفراداآلن يف رصاع مع املعايري التدريبية 

  . والطوبوغرافية وتقنيات معلومات األرض آثارا جوهرية عىل الحرب الحديثة
حيــث احتاجــت الجيــوش إىل خــرائط  ،وعــوداً إىل أوائــل القــرن التاســع عرشــ

وكانـت صـناعة  ،يعـّول عليهـا بهـدف إدارة الحـرب ،تفصيلية لكامل مرسح العمليات
سائداً  وكان هذا املسار يف الكارتوغرافيا ،ط تعتمد عىل املسوحات الطوبوغرافيةالخرائ

ويف الثامنينات من القرن التاسع عرش ظهرت طريقتـان  ،يف الجيش الرويس ملدة طويلة
وهكذا ابرز املسح الطوبوغرايف أساليب فنية  ،فنية وجغرافية: يف صنع خرائط األقاليم 

يف حني اعتمد التفسري والرشـح عـىل دراسـة  ،والجغرافية لصنع الخرائط الطوبوغرافية
املكونات والعالقات املتبادلة للظـاهرة الجغرافيـة واملجتمـع بنـاء عـىل هـدف وغايـة 

  .الدراسة
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وملا كانت أعامل مسح األرايض يف روسيا تدار من قبل هيئـة عسـكرية وأخـرى 

ومتيـزت  ،لطوبوغرافيـةفقد نشأت وتطورت مدرستان علميتـان للكارتوغرافيـا ا ،مدنية
املدرسة املدنية بالتحول التدريجي من الكارتوغرافيا الجغرافية العامة ملنـاطق الدولـة 

وتقييم وضـامن االسـتخدام  ،الروسية نحو املسح املتخصص الهتاممات الدراسة املعنية
وقد استخدمت هذه املبادئ لصناعة خـرائط عرفـت الحقـاً  .الفاعل للموارد الطبيعية

 .ائط الخاصة أو املوضوعيةبالخر 
الجغـرايف بذاتـه يف املدرسـة لعسـكرية الجغرافيـة عـن  )الحقـل(تطور املجـال 

وبوسـاطة الخـدمات الطوبوغرافيـة  ،طريق هيئة األركان العامة واملجال الطوبـوغرايف
وكانت معايري تدريب الجغرافيا العسكرية يف هيئة األركان العامة بالجيش . العسكرية

وأدار مئات مـن الضـباط مسـوحات جغرافيـة عسـكرية يف روسـيا  ،ة جداً الرويس عالي
وأعدوا وصفا ورشوحات جغرافية عسكرية عملية مبسـتويات  ،ومناطق من دول أخرى

 -وكـان قادتهـا  ،وكان ملدرسة ما قبل الثـورة الروسـية سـمعة وشـهرة عامليـة .متعددة
  و  Golitsinو  Skalonو  Yazykovو  Shubertهيئـة أركـان األكادمييـة األسـاتذة

 -Milyutin أالجغرافيـا العسـكرية  وكانت أسامء علامء .لديهم سلطات ال جدال فيها
 و  Snesarevو  Pevtsovو  Kozlovو  Venyukoveو  Przhevalskiyمثــال

Arsenyev وغريهم معروفة عىل نطاق واسع.  
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ــة الطوبوغ ــا واملســاحة مديري ــا أجــرب املقصــد الواســع ألعــامل الجيوديزي رافي

وقد أدى التوكيد  .عىل الرتكيز بشكل أسايس عىل الكارتوغرافيا الطوبوغرافية لعسكرية
عىل املكونات الرياضية لصناعة الخرائط إىل أن عجز املحتوى الكـارتوغرايف عـن تلبيـة 

 .متطلبات القوات املسلحة
مـن خـالل  1917أكتـوبر / أصبح الوضع أكـرث سـوءاً بعـد ثـورة ترشـين األول 

ة تــرك القيــادة الروســية لتحضــريات الجغرافيــا العســكرية ملســارح العمليــات حقيقــ
فقد أهملت املواد الجغرافية الكبـرية دون اسـتغاللها عمليـا نتيجـة الفهـم  .لعسكرية

وبني االعتقاد العميق بأن معرفـة مثـل هـذه  ،الضعيف للجغرافيا بني القادة من جهة
 .1941يوليـو / الحـال حتـى حزيـران وقـد اسـتمرت هـذه  ،املعلومات هي أمر ثانوي

ففي بداية الحرب العامليـة الثانيـة كانـت  ،كانت الحال مغايرة بشكل أسايس يف أملانيا
إدارات لوضع الخرائط واملسـاحة و لعسكرية االبالد قد أرست قواعد مدرسة للجغرافيا 

ن العامة لسالح للعسكرية لقيادة العليا للقوات الربية واإلدارات املامثلة يف هيئة األركا
قـوات  (وكـان للقيـادة العليـا لــ .حيث لعب الكل دورا هامـا ،الجو والقوات البحرية

وتقيــيم قواطــع  ،هيئــة خاصــة موكلــة بــأعامل االســتطالع وصــناعة الخــرائط )الــدفاع
وقبل الحرب بوقـت طويـل وضـع األملـان خـرائط ذات معلومـات مفصـلة  .العمليات

إضـافة لكافـة دول قـارة أوروبـا وشـامل  ،السـوفيتي لكامل الشطر الغريب من االتحاد
  كانت  1943وبنهاية عام  .أفريقيا والرشق األدىن واألوسط وشامل الهند
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 )تقريراً (إصدارا  102هيئةالجغرافيا العسكرية للقوات الربية األملانية قد أعدت 
ألملـاين لعسكرية بينام شملت مثيالتها لسالح الجـو ا،يف الوصف والتفصيالت الجغرافية

   .عدة مجلدات تغطي معلوماتها منطقة متتد من القطب الشاميل إىل شامل أفريقيا
أجرب املوقف عـىل  1941يف أواخر عام  )روسيا(بقدر ما تعلق األمر بهذه البالد 

جبهات القتال قيـادة القـوات املسـلحة السـوفيتية بشـدة عـىل مراجعـة دور وتقيـيم 
ة بدايــة الحــرب بجــالء أن اســتخدام املصــادر وقــد أظهــرت فــرت . العوامــل الجغرافيــة

غـري كـاف ملواجهـة املهـام  -الخرائط الطوبوغرافيـة  -التقليدية للمعلومات لعسكرية 
ملزيد مـن املعلومـات  )الرويس(كانت احتياجات الجيش األحمر  .العملياتية والتعبوية

أكادمييـة  من املعلومات الجغرافية الشـاملة مـام أجـرب عـىل البـدء بإيجـاد مؤسسـات
كمؤسســـات حكوميـــة فيهـــا علـــامء  1942فربايـــر / ســـوفيتية بدايـــة مـــن شـــباط 

وقد صممت  .وخرباء الرتبة وعلامء النبات) علم أشكال سطح األرض(الجيومورفولوجيا 
واختالف القـدرة عـىل   terrainاملؤسسات كبداية إلنتاج الخرائط لشتى صنوف األرض

وقد  .وخاصية التمويه الطبيعي والتخفية ،ملطاراتوأحوال بناء ا ،عبورها والحركة فيها
تـم إعـداد مجموعـة مـن  1943وبداية مـن عـام  .أويل اهتامم خاص ألثر غطاء الثلج

حيـث وفـرت املجموعـة  ،الجغرافيني املحرتفني كجزء من إدارة الطوبوغرافيا لعسكرية
وخالل .يا وأوروباوصفا ورشحا عاما للقواطع االسرتاتيجية واملناطق الحدودية لقاريت أس

   Greatالحرب الوطنية الكربى
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Patriotic War  مليـون خارطـة يف الظهـري 900متـت طباعـة مـا يزيـد عـىل 
hinterland مليــون نســخة خارطــة والوثــائق  35وكــذلك  ،بــإدارة املنــاطق الخلفيــة

بزغـت الجغرافيـا : لذا يوجد سبب جيـد للقـول . الجغرافية األخرى يف منطقة املعركة
 .كعلمني مكتملني من خالل مكانتهام ودورهام رية والكارتوغرافيا لعسكريةالعسك

ــكرية ــا لعس ــة للجغرافي ــة وطني ــاب مدرس ــوم أدى غي ــي  ،والي ــز الفن والتحيّ
 ،وعدم وجود قاعدة نظرية كافية لتطبيقاتها بالعلم العسكري واملامرسة ،للكارتوغرافيا

ن االسـتفادة منهـا تقريبـا يف كل ذلك أدى إىل وضعُ تركـت فيـه الخـرائط الخاصـة دو 
ــوط ــدات الخط ــف .وح ــيم املوق ــرائط يف تقي ــتعامل الخ ــاليب اس  situation إن أس

assessment   وصنع القرار ويف متارين القيادة والسيطرة باقية مبسـتوى أوائـل القـرن
وتعاين القـوات املسـلحة نقصـاً حـاداً يف الخـرائط الخاصـة املعـّدة ألسـباب  .العرشين
) مجال دراسة(كن فقط سد هذه الفجوة عن طريق إيجاد أو إعادة حقل ومي .مختلفة

كمزيج من املعرفة األساسية والفروع املختلفة للعلوم اسـتنادا إىل  الجغرافيا العسكرية
وسيسهل االعتامد عىل البيئة الجغرافية يف األعامل القتاليـة مـن  .مفهوم معني ومحدد

التكتيكيــة / فيــة والطوبوغرافيــة والعملياتيــة دراســة الــنامذج الجيوبولتيكيــة والجغرا
  .للموقف العسكري الجغرايف
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لكنـه يسـعى  ،الـدفاع  groupings of forcesعندما ال يخرق تجحفل القـوات

فـإن فعاليـة تخطـيط القتـال والعمـل  ،لتهديد نقاط ضعيفة أو تجاوز مناطق محصنة
التـي يعتمـد عليهـا عـن ستتوقف بدرجة كبرية عىل مقدار توفر املعلومات املفصـلة و 

والحالـة  ،التعبويـة/ مثل خصائصـها العملياتيـة  ،املعلومات الجغرافية ملنطقة املعركة
ومن األهمية مبكان األخذ باالعتبـار .واملناخ والتغريات الجيوفيزيائية ،املحتملة للطقس

الكبـرية واألقـل حجـام فقـط بـل يجـب أن  ليس فقط أي حركة للوحـدات لعسـكرية
خطوة من قبل أي جندي عىل املعرفـة والفهـم للموقـف الجغـرايف القـائم تعتمد كل 

  .عىل أرض املعركة
يتطلب توجيه وإرشاد شامل   terrain passabilityإن القدرة عىل عبور األرض

 ،ولــون األرض ألغــراض التمويــه والتخفيــة ،عــن الخصــائص التعبويــة لعنــارص األرض
من خالل دراسة حاسمة ملعرفـة مـا تبـدو وذلك  ،والرتكيب الطوبوغرايف لسطح األرض

ومن الواجب أن يكون من  .وكيفية تغريها مع مرور الوقت ،عليه األرض، ومام تتشكل
إقلــيم غابــات ( األساســيات تقــديم وصــف علمــي جغــرايف للجبــال وغابــات التييجــا

ودول ومنــاطق الشــامل  ،واملســتنقعات والصــحاري )مخروطيــة وأعشــاب يف ســيبرييا
  .واعتامدا عىل هذا تتم مراجعة فصول الفن العمليايت والتعبوي ،ملداريةواألقاليم ا
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تفتقر إىل أساس علمـي  إن الفكرة املعتمدة عموما لتقييم األرض ،ومن املفارقة

وال ميكن دوما رؤية عنارص األرض كمصـدر للخطـر  .ونظري أو إىل إجراء تطبيق مقنع
عريف لألرض من جهـة ولخصائصـها مـن يرجع هذا لالفتقار امل )أثناء األعامل لعسكرية

 .كام ال ميكن تجاهل األمر حتى يف مساق ومسار لعـب القيـادة واألركـان )جهة أخرى
حتى ميكن فرض اإلرادة  ،إن من األهمية والخطورة مبكان تعلم تقييم الوضع الجغرايف

  .وحتى تستغل خصائص منطقة املعركة لتحقيق النرص ،عىل العدو
 مبـا فيهـا سـاحة املعركـة املمتـدة ،شكال تعبويـة جديـدةلقد ظهرت أمناط وأ 

ومبعنى آخر ؛ إن األعامل القتالية يف املناطق املنعزلة يف ظل غياب خط جبهـة واضـح 
  .املعامل تُرى كجمع من معامل جغرافية تعبوية

ويف الوقت نفسه يجب فهم أن كل هدف أو معلـم طوبـوغرايف هـو جـزء مـن 
ومثـال ذلـك  .ز أو عالمة عىل الخارطـة الطوبوغرافيـةوليس مجرد رم ،معلم تضارييس

عدم كفاية معرفة االرتفاع النسـبي واملطلـق ملمـر جـبيل مـا أو مقـدار شـدة انحـدار 
 ،إضـافة ألحـوال األرض وظروفهـا ،بل ويجب معرفة الغطـاء النبـايت يف املمـر ،سفوحه

األرصاد الجوية  وأحوال الطقس املحتملة واملتوقعة، وأحوال املنطقة يف ضوء معلومات
يف الوقت املطلـوب مـن السـنة، وخصـائص الرتبـة لتقـدير أحـوال التخفيـة والتمويـه 

  كام أن .والتدابري الهندسية عىل األرض ،والرصد وإطالق النار
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 ،هناك معلومات أخرى هامة جدا عن امليـاه املتـوفرة ومـدى قـرب مصـادرها 
 ،وأحـوال التغـيم )نهـار الجليديـةاأل (وُسـمك الثالجـات  ،ومقدار ُسمك الـثلج املـرتاكم

 ،)أصـولهم(بـل وحتـى تفاصـيل أعـراق السـكان  ،واحتامل تشـكل الضـباب ،والرطوبة
  .وأعداد السكان املقيمني يف املناطق املعمورة األقرب للممر الجبيل

الحديثـة تجـب مالحظـة   local warsعند تحليـل الخـربة يف الحـروب املحليـة
حيث تحارب القوات عىل جبهتـني ؛ ضـد  ،رافية للحربالتنوع الهائل يف الظروف الجغ

ـة ).الطبيعة(وضد البيئة  ،العدو  ،وهكذا تتصف الـدول الجبليـة بـأرض وعـرة ومتكرس
وغلبـة األرايض  ،وقلة األرض املمكن عبورهـا ،وعدد كبري من العوائق والحواجز املنيعة

وهنـاك  .املعمـورةوقلـة املنـاطق  ،وشبكات طرق بدائيـة ،املغطاة بالصخور والحجارة
ويصـاحب ذلـك  ،تنوع بأحوال املناخ والطقس والنبـات وفـق مقـدار ارتفـاع املنطقـة

وغطـاء مـن الغيـوم قليلـة  ،وكرثة تشكل الضـباب ،تفاوت يومي حاد بدرجات الحرارة
مـام يتسـبب أحيانـا بتغـريات غـري  ،وتسـاقط كثيـف للثلـوج ،وأمطار غزيـرة ،االرتفاع

ويصعب التوقع الجغرايف إىل حد كبري بسـبب . مياه األنهارمتوقعة أو مألوفة مبنسوب 
وتجمـد الطرقـات، وتـراكم  ،االنهيارات واالنزالقات والحجارة التـي تغطـي املنحـدرات

وفيضان األوديـة الجافـة عـادة بسـبب  ،واالنهيارات الثلجية والحجرية والطينية ،الثلج
  كل ،غزارة األمطار وانصهار الثلوج
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ونقـص  ،محدودية توفر مصادر املياه يف عدد مـن املنـاطقما سبق إضافة إىل  
  .كل ذلك يؤثر عىل مسار الحرب بدرجة كبرية ،األخشاب

إن مقدار املعلومات التـي توفرهـا الخـرائط الطوبوغرافيـة ال : ال بد من القول 
لـذا ال بـد مـن  ،أو اتخاذ القـرار األفضـل ،وتوقع املوقف القتايل ،يكفي للتقييم الفعال

ومن ذلك عـىل وجـه الخصـوص اسـتخدام أسـاليب  ،ام خرائط عسكرية خاصةاستخد
وتحليل الصـور والقيـاس مـن  ،وطرق لدراسة سطح األرض مثل الكارتوغرافيا الرسيعة

وميكـن أن  .مـام سـيوفر الخـرائط املطلوبـة ،الصور الجوية والفضـائية وعلومـا أخـرى
وكقاعدة لعـرض  ،ومجمعةتستخدم هذه الخرائط كوسيلة أساسية ملعلومات متكاملة 

وشـكل وثـائقي أخـري  ،ومنظومة هندسية للدفاع عن دولة ما ،صورة للعمل العسكري
 .لتقديم وعرض املعلومات والبيانات النهائية

تربز النزاعات املسلحة يف أواخر القرن العرشين الحاجة لنوع جديد من اإلسناد 
وطوبـوغرايف وكـارتوغرايف و  ويشـمل إسـناد جغـرايف ،القتايل؛ كإسناد معلومات أرضية

ويتطلـب  .وجيوفيزيايئ وبيئي ،ورصد جوي ،ومالحي ،)علم قياسات األرض(جيودييس 
وظروف التخفيـة  ،ما سبق خرائط عسكرية إلكرتونية خاصة ملا ميكن عبوره من أرايض

يف الحــرب  .والتمويــه والرصــد واملراقبــة وإطــالق النــار والتوجيــه والظــروف األخــرى
وهـذه يجـب أن  ،دم املعلومات للعسكريني من مراكـز القيـادة والسـيطرةالحديثة تُق

  يستقبلها العسكري ويعرضها بوساطة 
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 ،ومواقـع القـوات املعاديـة ،يبـني لـه موقعـه عـىل األرض  PCحاسوب شخيص
ويف الوقـت ذاتـه إن محاولـة  .كام يبني مهام قتالية معينـة ومحـددة ،وتوزع األهداف

فيـة متخصصـة دون دراسـة شـاملة ونظاميـة للعوامـل إيجاد أنظمـة معلومـات جغرا
أو دون فهم سليم وتـام للعالقـات املعقـدة املتبادلـة للعمليـات الطبيعيـة  ،الجغرافية

وهذا يؤكد عىل الحاجة . سيحرف ويشوه ببساطة وضع املوقف الفعيل لساحة املعركة
 .لوضع وتطوير نظرية شاملة للمعلومات الجغرافية الكارتوغرافية

ة ملا سـبق مـن الرضـورة مبكـان النهـوض باملعرفـة الجغرافيـة العسـكرية إضاف
ومن املهم جـدا مراجعـة وتعـديل  .ومن ثم ثقافتهم الجغرافية يف نهاية األمر ،للضباط

 ،والجغرافيـا لعسـكرية ،الطوبوغرافيـا لعسـكرية: مضمون مواضيع عسكرية محـددة 
واملواضيع  ،والهندسة لعسكرية ،بيةالعمليات والتع ،الجيودييس –اإلسناد الطوبوغرايف 

الجغرافيـة موضـع دراسـة  –والظروف لعسـكرية   terrainاألخرى حيث تكون األرض
ويتبــني مــن الخــربة أن هنــاك ســببا وجيهــا يف أن الجغرافيــا العســكرية  .خاصــة

كانتــا مــن املواضــيع الرئيســة يف أكادمييــة األركــان الروســية  والطوبوغرافيــا لعســكرية
كام أنها متـر  ،رور الوقت فُقدت املبادرة االسرتاتيجية يف تطوير هذه العلومومب .العامة

 .يف وقت حرج لفعل ذلك
ومنبثـق عـن املواضـيع لعسـكرية  ،يف هذا السياق يُقـرتح إيجـاد فـرع دراسـة

  وتقييم وتوقع  landforms يهدف لدراسة أشكال سطح األرض ،املتخصصة
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التعبــوي والجغــرايف  –لفكــر العمليــايت إن ا .التغــري يف مســار األعــامل القتاليــة
سيمكن القائد من اتخاذ القرارات  ،وتطويره يف مؤسسة عسكرية مبستوى تعليمي عال

  .والخروج بأساليب إبداعية يف األعامل القتالية ،األفضل
  

  الجغرافية العسكرية اإلسالمية

ؤال يطرح الكاتـب العسـكري محمـد جـامل الـدين محفـوظ يف كتـاب لـه السـ        
  :املنطقي التايل 

وقـوة العقيـدة وحـدهام وراء النجـاح يف  ،هل يقبل العقل أن تكـون الشـجاعة        
العمليات الحربية للمسلمني دون أن يكون معهام يشء من الكفاية الحربية يف القيادة 

هل يقبل العقل أن يكون من العرب رواد : و أساليب القتال ؟ ويتبعه بسؤال آخر هو 
واحي العلوم الطبيعية واالجتامعية وال يكون منهم رواد يف فن الحرب ؟ ويـأيت يف كل ن

ويسعى كاتب  .أو من العامة بالنفي ،الرد من أي مجيب سواء من أهل العلم املختص
هذه املقالة إىل إلقاء الضوء عىل بعض من نتاج املدرسة العسكرية اإلسالمية يف مجـال 

   .الجغرافية العسكرية

حقـل متخصـص مـن " غرافية العسـكرية كعلـم تطبيقـي يف تعريفهاالـدارج الج       
  الجغرافيا بالتعامل مع الظاهرات الطبيعية و الظاهرات التي صنعها اإلنسان والتي
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وعىل ذلك سـيعمل القـادة  ."أو التخطيط لها  ،قد تؤثر يف مسار العمليات العسكرية 
مـن جمـع  ،العيـون ومـا شـابهها عىل دراسة أحوال وخصائص البالد واملناطق بوساطة

لحصـول " قبل إرسال الجيوش عن مواطن القـوة و الضـعف فيهـا، سـعيا ،للمعلومات
 الـلـهوكان ذلك بعض مام أوىص به خلفاء الرسول صىل . و تجنبا لوقوع الهزمية ،النرص

عنه إىل سعد أبـن  الـلـهفقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب ريض  ،عليه وسلم قادتهم
وإذا وطئـت أرض . ."كتـب إليـه و مـن معـه مـن األجنـاد  ،عنه الـلـهاص ريض أىب وق
أن دراسة  ..".فتصنع بعدوك كصنعه بك ،وتعرف األرض كلها كمعرفة أهلها بها. .العدو

إذ أن يف التّعرف عىل مسالكها و  ،عنه أمر واجب الـلـهأرض العدو، كام رأى عمر ريض 
 ،إدراك ملواطن القـوة و الضـعف فيهـا ،معامل سطحهاو  ،و نباتها ،و موارد مائها ،دروبها

وأن  ،فهـم أدرى مـن غـريهم بطبيعـة بالدهـم ،وهذا أمر سيحسن األعداء اسـتخدامه
ويكـون  ،عرف سعد و جنده أرض العـدو فـأنهم سـيدركون مـا يدركـه عـدوهم عنهـا
ذلك وبـ .بإمكانهم أعداد الخطط املالمئة عن أرض أصبحوا يعرفونها كام عرفها أصحابها

ويسـتفيد مـن  ،وتسـخري مواردهـا ،لن تكون األرض أال لصالح من يحسـن اسـتخدامها
  .إمكانياتها

  قد يسأل سائل ما هي العوامل الجغرافية التي ساعدت العرب يف فتوحاتهم ؟  
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و يورد من العوامل أن العرب  ،بالنسبة لفتح العراق يجيب محمد أحمد حسونة       
حيـث وجـدوا أنفسـهم يف بـالد  ،تهم الطبيعيـة املعروفـةمل يخرجوا يف فتحـه عـن بيئـ

 ،ال تختلف عن موطنهم بل هـي بـالد متممـة لهـا ،صحراوية األرض و األحوال الجوية
ويتخذونها حـاجزا بيـنهم  ،ويستندون إليها ،يعتصمون بها ،كام تعترب الصحراء مالذهم

تقاليد بينهم وبني سـكان وال ،واللغة و العادات ،وال تنىس روابط العرق ،و بني أعدائهم
أمـا  ،وصفوة القول إن العراق بأرضه و سكانه ليس غريبا عىل العرب الفاتحني .العراق

يف  –أول األمـر  –فقد وجد العرب أنفسهم  ،مبا يتعلق ببالد الشام فاألمر يشبه العراق
ـقي  مثل الظروف الجغرافية التي ألفوها من حيث التضاريس و بخاصة يف القسم الرش

والقسـم األوسـط جـبيل يعتـرب  ،بالد الشام إذ أنه بادية تشكل امتدادا لصـحرائهم من
 ،ولرحلة الصيف التي جاءت بالعرب إىل دروب وأسوق الشـام دورهـا ،امتدادا للحجاز

إضافة إىل أن العـرب املسـلمني وجـدوا بالشـام  ،فعرفها التجار و األدالء عىل حد سواء
وأسـتقر بعضـهم  ،ة قبل اإلسالم بأكرث من ألـف عـامأناسا سبقوهم وتغلغلوا يف املنطق

ويف  ،ويضاف إىل ما سبق حرية العرب يف رضب الروم أو الفرس. عىل تخومها الشاملية
  .نقل جنودهم بني العراق والشام
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وفيها العديد من األمثلة عىل اسـتخدام  ،وعرب إن يف دراسة معركة حطني دروس        
إضـافة إىل دور  ،يف العمليات العسـكرية والتخطـيط لهـااملسلمني للعوامل الجغرافية 

  .العقيدة واألميان يف تحقيق النرص املؤزر عىل العدو الباغي

تشري الكتب واملراجع التاريخية إىل عقد هدنة بني املسلمني بقيادة صالح الدين         
كنهـا ل ،م 1185/ هجريـة  581والصـليبيني مـدتها أربـع سـنوات بـدأت بعـام  ،األيويب

نقضت بعد ذلك بعامني باعتـداء األمـري الصـليبي أرنـاط عـىل قافلـة للمسـلمني أثنـاء 
سريها من القاهرة إىل دمشـق مـام عّجـل مبعركـة عسـكرية منتظـرة بـني املسـلمني و 

 ،وقام بأنشطة عسكرية ناجحة ،وخرج من دمشق ،عبأ صالح الدين القوات .الصليبيني
وهنـا ظهـرت براعـة  .وحشد قـواتهم يف صـفورية ،فكان رد الصليبيني توحيد صفوفهم

إليه فيصلونه وقد نـال مـنهم  استدراجهموفضل  ،إذ قرر عدم مواجهتهم ،صالح الدين
 ،فبادر إىل احتالل طربية عدا قلعتها .وقلة املاء ،وحرارة الجو ،التعب من طول الطريق

ح الـدين وجنـوده حيث كان صال  ،وأراد الصليبيون االنتقام فزحفوا إىل طربية .وأحرقها
 ،وينتظـرون عـدوهم ،يعسكرون ويسرتيحون قرب طربية حيث املـاء والظـل والراحـة

وشـّدد الحراسـة عـىل شـواطئ  ،وبعد وصول خرب الزحف الصليبي تقدم صالح الـدين
ورابط غرب طربية عند قرية حطني التي تبعد نحـو  ،بحرية طربية ملنع املاء عن العدو

  .وسط منطقة وفرية املاء والعشبو  ،ثالثة أميال عن البحرية
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سـاكن الهـواء وصـل  ،وكـان شـديد الحـرارة) يوليـو(يف اليوم الثالـث مـن متـوز         
وأتخـذ صـالح الـدين مواقـع يحـول بهـا بـني  ،الصليبيون هضبة تطل عىل سهل طربية

وعـادت براعـة القائـد املسـلم تتجـدد  .يف وقت أشتد بهم الظأم ،العدو و ماء البحرية
التـي جففتهـا أشـعة شـمس الصـيف  -فأمر بإشعال النار باألعشاب و األشـواك  ،ثانية

وكانت الريح عىل الفرنج فحملت إلـيهم الحـر والنـار "  ،التي تكسو الهضبة –الالهب 
عـىل " فأجتمع عليهم العطش وحّر الزمان و ّحر النار والدخان وّحر القتـال  ،والدخان

  .قول أبن األثري

تبـني  ،وهـو اليـوم التـايل ،)يوليـو(ت شـمس يـوم الرابـع مـن متـوز وعندما أرشق       
"  ،وبذلك بـدأ الهجـوم الشـامل ،للصليبيني أن املسلمني استغلوا ظلمة الليل لحصارهم

عىل " وقوي الّحر وسلبهم العطش الفرار  ،وكرث فيهم الجراح ،فأخذتهم سهام املسلمني
وع جيش الصليبيني بني قتيـل وجـريح وكانت نهاية املعركة بوق .قول املؤرخ ابن واصل

وأحسـن معاملـة مـن استسـلم مـن أمـراء  ،وعاقب صالح الدين أرنـاط بالقتـل ،وأسري
  .الصليبيني

بل ميتد  ،ال يقترص األمر عىل العوامل والعنارص الطبيعية يف عامل الحروب فحسب       
ــاتهم ،إىل الجوانــب والعنــارص البرشــية ــاس أعــدادهم وأقلي وعــاداتهم  أي أحــوال الن

  ومن أمثلة ذلك نجاح هجوم خالد بن الوليد عىل قبائل غسان .وأعيادهم
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ويصعب أو عىل األقـل  ،النرصانية يوم عيد الفصح، وعادة يكون جّل الجيش يف إجازة 
ترشـين / أكتـوبر / ويتكرر األسلوب عندما شن العرب حرب رمضـان  .يطول استنفاره

وكـان اختيـار اليـوم املـذكور  ،ظم أعياد اليهـودأع) يوم كيبور(يوم عيد الغفران  1973
بعد دراسة مستفيضة شملت السنة والشهر واليوم بل والسـاعة أيضـا بكـل عنارصهـا 

  .والتعبوية ،واإلسرتاتيجية ،الطبيعية

من كل ما سبق ميكن القول أن العرب أصبح لهم بعد اإلسالم مدرسة عسـكرية 
وإنجـازات  ،اريخهم الطويـل دور عسـكريلقد كان للعرب يف تـ ،ألول مرة يف تاريخهم

عنـدما خاضـوا غـامر حـروب مـع أقـوى  ،عسكرية ال تقـل عـن إنجـازاتهم الحضـارية
" ومل يعـودوا أهـل حـرب الصـحراء  ،انترصوا فيهـا ،الروم والفرس ،إمرباطوريات العرص

  .بل أظهروا عبقريات عسكرية منقطعة النظري ،فقط" حرب الكر و الفر 
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 العربية  
 - ،تضـاريس وتأثريهـا عـىل العمليـات العسـكريةالجالجـانو، . املقدم فرانسيس أ .1

  .مقال مرتجم للعربية- الجيش األمرييك
ـــة. د.أ .2 ـــاد محمـــد قرب ـــة  ،جه ـــة علمي ـــا العســـكرية كخلفي ـــة الجغرافي أهمي

 .قسم الجغرافيا ، جامعة أم القرى،للجيوسرتاتيجية
دار  ،598سلسلة أقـرأ العـدد  ،العسكرية يف اإلسالم ،وظمحمد جامل الدين محف .3

  .1994القاهرة  ،املعارف
بـريوت  ،دار الكتاب العريب ،العقد الفريد .أحمد بن محمد بن عبد ربه األندليس .4

1983. 
مجلـة  ،صور من الجغرافيا العسكرية يف الرتاث العريب ،هاين عبد الرحيم العزيزي .5

  .1996سبتمرب  250العدد  ،جند عامن
دار نهضـة  ،أثر العوامل الجغرافية يف الفتوحـات اإلسـالمية .محمد أحمد حسونة .6

  .القاهرة ،مرص للطبع و النرش
مجلـة الحـرس  ،مفهوم العوائق الهندسيةالعقيد حسن بن عبدالرحمن الشهري،  .7

  .الوطني
تأثري الصحراء عىل تنفيذ العمليات  ،العميد الركن املتقاعد محمود تريك الدرابسه .8

  . دفاعيةال
خريـف ،  27عـدد  -، مجلة الفكر السيايس جغرافية الجوالن ،عادل عبد السالم.د .9

2006. 
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